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(Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek’le Kuşcağ ız Aile
Yaşam Merkezinde Kahvalt ı Toplant ısı)
07 Nisan 2016 Perşembe
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saat i: 10.30
BAŞKAN: Ayşe KEŞİ R (Düzce)
BAŞKAN VEKİLİ: Bayram ÖZÇELİK ( Burdur)
SÖZCÜ: Ali ÖZKAYA (Af yonkarahisar)
KÂTİP: Emine YAVUZ GÖZGEÇ (Bursa)
-----0----BAŞKAN – Sayın Başkan, değerli milletvekillerim iz, Komisyonumuzun çok
kıymet li uzmanlar ı, Büyükşehir Belediyesinin çok kıymet li çalışanlar ı, değer li basın
mensuplar ı; hepinizi sevgiyle, sayg ıyla selamlıyorum.
Bugün Komisyon olarak buradayız. Malumunuz, 14 Ocaktan bu yana
Komisyonum uz çalışmalar ını devam ettiriyor. Komisyonumuzun amacı, biliyorsunuz,
aile bütünlüğünü korumak, boşan ma ola ylar ı ve nedenler ini araşt ırmak. Yaklaşık 16
toplant ı yapt ık. Kamu kurum ve kuruluşlar ını, yerel yöneticileri, üniversiteleri
dinledik. Bu anlamda, Türkiye’deki uygulamalar ı da yer inde gören ziyaret ler
yapıyoruz. Türkiye’de f arklı bölgeler de, f arklı şehirler e 7 ayr ı ziyar et gerçekleştir dik.
Başkent bizim için çok kıymet li ve Başkent’te hem Hükûmetin hem de yerel yönetimin
yapt ığ ı hizm etler i görmek adına bugün de Başkent üzerine bir gezi program ı
düzenledik.
Bugün, ilk olarak, Büyükşehir Belediyesine ait Kuşcağ ız Aile Merkezindeyiz.
Sayın Büyükşehir Belediye Başkanın a özellikle teşekkür ediyorum hem bu program ı
ayarlamam ıza f ırsat verdiği için hem de bu tesis için. Ben inşaat aşamasında
gezmişt im burayı am a çok muazzam bir yer olmuş.
Şimdi, Büyükşehir Belediyesinin, yerel yönet imler in özellikle, neler
yapabileceğini, neler yapt ığ ını… “Aile bütünlüğünü korumak ” dediğiniz zaman,
sadece kadın ve çocuğa yönelik değil, aslında ailenin birlikte etkinlik yapabileceği ya
da çocuk, kadın ve gencin gelişimini, e ngelli ve yaşlının aile içindeki etkinliğini
art ıracak tüm f aaliyetler i anlıyoruz. Onun için bugün özellikle Sayın Başkanım ıza,
kıymet li eşine hem bizi misaf ir ettikler i için hem de bu güzel tesis için tekrar teşekkür
etmek istiyorum.
Sayın Başkanım, buyu r unuz.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI İ. MELİ H GÖKÇEK – Teşekkür
ediyorum.
Sayın Başkanım, de ğerli millet vekiller i, değerli h azır un; hoş geldiniz, sef alar
getirdiniz.
Ef endim, şu anda içerisinde bulunmuş olduğumuz mekân Türkiye’nin en büyük
aile yaşam merkezi. 26 bin metreka re kapalı alan üzerinde kurulu -açık alanlar ı
saym ıyoruz- çocuklara, gençlere, yaşlılar a, yetişkinlere, engellilere, kadın ve erkek
diye ayr ı ayr ı olmak üzere , çok değişik aktiviteler var. B iraz sonr a, inşallah,
toplant ım ızın sonu nda sizleri gezdir eceğim. Burada kurslardan tut un, her t ürlü
aktiviteye yer var. B u tip aile yaşam mer kezlerim iz Ankara’nın 9 ayr ı yerinde var ve
gün geçtikçe de çoğalıyor. Gençlik merkezlerim iz, çocuk kulüplerim iz, bayanlara
yönelik ve özellikle meslek sa hibi olması için her yaşa ve her gruba yönelik değişik
kurslar ım ız var.
Şimdi, biz aile büt ünlüğünü, özellikle t amam ını değerlendir erek, bir anne baba
olar ak değil de çocuk, yaşlı, genç, ailenin kendisinin , hepsinin ilişkilerini daha uzun
süre bir arada n asıl tutarız, bu konularda neler yapıyoruz, bunlar ı size anlatmaya
çalışacağ ım.
Toplumun çekirdeği olan aile, bireyler arasında bağlıl ık, sadakat ve bir lik
değerler iyle korunm aktadır. Aile, sadece kendi bütünlüğünü korumakla kalmayıp
toplum lar ın gelişmesi nin yegâne dayanağıdır. Ancak, ülkemizde ve dünyam ızda
yaşanan hızl ı değ işim, toplumun temeli olan aileyi bu temel işlevliğini yerine
getirmede sorunlarla karşı karşıya bırakmaktadır. Biz, bu noktada, Ankara
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Büyükşehir Belediyesi olarak ailenin güçlenmesi ve ayakta kalabilmesi için tüm
bireyler ine yönelik ayr ı ayr ı çalışmalar a imza atmaktayız. Bu sunumumuz da tüm bu
çalışmalar ım ızı anlat ma f ırsat ına sahip olacağ ız.
Ankara Büyükşehir Belediyesi , sosyal hizmet ler alanında öğretim, araşt ırma
ve toplum hizmet ler i etkinlikler ini evr ensel st andart larda yür üterek kent insanının
eğitsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve ekonomik gelişim i için bilgiye ulaşmasına,
üretmesine, bilgiyi uygulamasına, yaymasına yönelik hizmet ler vermektedir.
Arkadaşlar, şunu çok net ve açık olarak söylüyorum: Dünyada belediyeler
arasında sosyal ve kültürel proje sayısı en büyük olan belediye biziz. 164 adet
çocuklara, gençler e, yaşlılara, engellilere, kadınlara yönelik proje yür ütüyor uz,
sosyal ve kültürel pr oje, 164 tane, aynı anda. Bu hizmet leri vermekteki amacım ız,
özellikle kadının eğitimini sağlayarak çocuğa, gence, hâliyle bireye ulaşmakt ır. Kadın
eğitilirse çocuk, çocuk eğitilirse onlar ın yet işt ireceği gelecek nesiller eği tilmiş olur.
Unutmayalım, çocuklar ın r ol modelleri anneleri ve babalar ıdır. Onlar ın sosyalizasyon
sürecinde yanlar ında olan sadece aileleridir ve çocuklar geleceğin sahipler idir.
Öte taraf tan, aile kurumu, gelenek ve kültürümüzde sayg ın bir yer e,
tart ışmasız bir güce sahiptir. Sahip olduğumuz aile değerler i, toplum olar ak ayakta
duruşumuzun en önemli dayanağ ıdır. Ailenin korunması, kadının korunması,
çocuklar ın korunması, en genelde de toplumun korunmasına işaret eder.
Kadınlar ın kendine güvenen, toplumda yeri olduğunu hisseden bir şey
olmalar ını sağlamak bizim ana hedef imizdir. Kadın kendini mutlu ve huzurlu
hissederse bunu ailesine de yansıt ır, kadın mutluysa t üm aile bu pozit if enerjiden
f aydalanacakt ır.
Şimdi, yapm ış olduğumuz bu konudaki f aaliyet ler i teker teker , süratle ve k ısa
olar ak özetlemeye çalışacağ ım. Şu anda içinde bulunmuş olduğumuz benzer i aile
yaşam merkezler imiz toplam 9 adett ir; Sincan, Çubuk, Kuşcağ ız, Pursaklar,
Etimesgut Planet, Ar aplar, Akyurt, Kazan ve Esertepe’de aile yaşam merkezl erimiz
var. Şu anda, 2015 yılı it ibar ıyla , 60 bin üyesi var bur alar ın ve bugüne kadar da 291
bin kişi bur adan f aydalandı.
Dil eğitim leri, diksiyon, bilgisayar, güzellik, kadın günler i, şehir içi turlar gibi
sosyal ve kültür el f aaliyet ler sayesinde üyeler hayat ın stresini atmakta, toplumsal
hayata kat ılarak sosyalleşmektedir.
Eğitime destek hizm etler i sayesinde, öğrenciler in dersler ine yardımcı olan
etüt dersler i bulunm aktadır. Öğrenciler buralardan destek alarak eğitim süreçler ini
kolaylaşt ır ıp rahat eder , böylece çocuklar evde ver imli vakit geçirebilmektedir.
Ayr ıca, ü yeler imiz yüzme, f itness, pilates gibi spor f aaliyetleriyle stres at ıp r ahat layıp
dinç kalabilmektedir.
Psikososyal destek hizmet ler i, rehber lik ve danışmanlık hizm etler i sayesinde
probleml erini destek alar ak halledebilmektedir ler.
Şu anda bazı görüntüler vereceğim. Bakın, karşı taraf ta da görüyorsunuz.
2015 yılında yapılan 9 taneden 1 tanesi de Esertepe, şu anda içinde bulunduğumuz
yer. Burada yaşlılar ın bir arada müzik çalışmalar ı, hanım l ar ın satranç ve benzeri
oyunlar oynamalar ı, bowling salonunda rahatlık la gençlerin vakit geçirmeleri, halk
arasında “lang ırt” denilen masa tenisi ve ayr ıca masa t opuyla oynanması, bilardo,
gençlere satranç, değişik yerlerde değişik yüzm e havuzlar ı, özellik le aile yaşam
merkezlerinde bol miktarda İnternet üzer inde n bilgisayar eğitimi verilen kurslar,
müzik çalışmalar ı, yaşlılara bilar do, çocuk bölüm ler inde, kütüphanede çocuklar ın
kütüphane f aaliyetlerinden f aydalanm ası, ayr ıca etüt lere girmesi, yine, küçük
yavrular ım ıza satranç gibi pek çok aktivit e; 40 tane aktivite var her yerde.
Hanım lokaller imiz var. H anım lokaller imize çok önem ver iyoruz. Hanım
lokaller i sayesinde -ki şu anda 22 tane hanım loka li var- özellikle bayanlar ın, bilhassa
gecekondudaki bayan arkadaşlar ım ızın sosyalleşm esi ve kent hayat ına uyumu
konusunda çok müspet neticeler alıyoruz. 2016 yıl ına kadar 35 bin kadın şehir içi ve
şehir dışı tur lar ım ızdan yarar landı. Bugüne kadar, 3 bine yak ın kadın aile içi eğitim
seminerinden geçti, 6 bin kadın ım ız kadın sağlığ ı eğitiminden yarar landı, 4 bin
kadınım ız tüp bebek ve kadın sağlığ ı eğitiminden yarar landı. Toplamda 14 başlıkt a
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ver ilen sem iner ler imizden bugüne kadar 28 bin bayan arkadaşım ız yar arlanm ış
bulunuyor.
Dil eğitim leri, diksiyon, bilgisayar, güzellik, kadın günler i, şehir içi turlar gibi
sosyal ve kültür el f aaliyet ler sayesinde üyeler hayat ın stresini atmakta, toplumsal
hayata kat ılarak sosyalleşmekte, yüzm e, f itness, pilates gibi spor f aaliyet ler inde
stres at ıp, rahatlayıp, dinç kalabilmekte dir.
Ben bayanlar la bizzat, yüz yüze buralar da yapm ış olduğum konuşmalarda,
özellikle, ev içerisindeki yaşamlar ın çok daha müspet hâle geldiği ni, eşleriyle olan
münasebetlerinde kavga ortam ının ortadan kalkt ığ ı nı, daha çok sosyalleştiğini net
olar ak if ade ediyor lar. Bunlar , aileye çok ciddi anlamda bizim bu müesse seler
vasıt asıyla vermiş olduğumuz katk ılar.
İşte, buradan, bu hanım lokallerinden bazı görüntüler. Bak ın, hanım lar
rahatlık la müzik dinliyor lar, işte, f itness, masa tenisi, bilgisayar, kütüphane… Her
yer de istisnasız spor salonlar ı var. Bu gibi aktivitelerden burada f aydalanıyor lar.
Hanımlar için önem li olan şeylerden bir tanesi de meslek kurslar ı. 1994 yılında
başladık bunlara, şu anda tam 157 tane ay r ı noktada kursum uz var. 412 eğit imcimiz
ve - bu yıl itibar ıyla söylüyorum - 19.480 öğrenci var bur alarda. Bugüne kadar bu bir
ordu, mübalağa etmiyorum; 251.770 kadınım ız bu kurslar dan yararlandı . Ve 14
ilçemizde de BELMEK kurslar ım ız bulunuyor. BELMEK kursl ar ının her yıl sergileri
yapılıyor ve burada yapılan sergiler de sergilenen eser ler m übalağa etmiyorum t aş
çıkart ır diğer bölümlere.
Bu BELMEK kurslar ı sayesinde hanım lar ın bir k ısm ı meslek sahibi olmakta,
bir k ısm ı evinde meslek yapmakta. Meslek sahibi ol anlar ın kimisi iş yer i açmakta,
kimisi ise gidip bir iş yerinde çalışabilmektedir. Tam 31 ayr ı branşta meslek
kurslar ım ız var, bunlar ı ekrana getirdim; makine nak ışından tutun, seramiğe, mozaiğe
kadar, tesbih ve hata kadar, minyatür e, ebruya, çiniye kadar her türlü. Öyle
ressamlar ım ız var ki , iddia ediyorum ve bu sergiler ine gelmenizi bekliyor um,
ressamlar ın yapt ığ ı resimler, prof esyonel ressam lara taş çıkartıyor, hiç ama hiç
mübalağa etmiyorum sözlerimde. Muhteşem resimler yapıyor lar. İşte BELMEK
kurslar ından ör nekler görüyorsunuz. Bakın, burası da yemek le ilgili, dikiş nak ışla
ilgili, mozaikle ilgili, tel k ırmayla ilgili.
Bir de BELTEK kurslar ım ız var. BELTEK kurslar ım ız 1999 yıl ında başladı. 54
ayr ı branşta yapıl ıyor. Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fak ült esiyle bir likte yapıyoruz
ve buradan mezun olan öğrenciler üç aylık kurs alıyor lar, pratiği kazanıyorlar. Çok
enteresan, bu kurslar ım ıza üniversite bit iren kişiler in yoğun olar ak gelmesi de
kurslar ın ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor ve buradan me zun olan
arkadaşlar ım ızın büyük bir ekseriyet i direkt kendi iş yer ler ini açan kişiler ve bu a rada
işe giren kişiler de var. B ugüne kadar tam 138 bin mezun ver dik, dile kolay ve iddia
ediyorum üniversite -belediye iş bir liği konusunda dünyada en uzun süreli olan
konudur. Bu da aileye değişik açıdan, kadınıyla, erkeğiyle en önemli katkılardan
bir isi.
Anne Üniversit esi, özellikle, değerli Cumhurbaşkanım ızın eşler inin, Emine
Hanım’ın başlatt ığ ı bir proje. Bu pr ojeyi biz Ankara’da da yapt ık ve Gazi
Üniversitesiyle bir likte yapt ık. İnsan ilişkiler i ve ilet işim, değerler eğit imi, ev
ekonomisi, anne -çocuk beslenmesi, sağlık bilgisi, çevre bilinci, girişimcilik, eğitimde
ailenin rolü, medya okur yazarlığ ı , çocuk gelişim i ve eğitim i buralarda alınıyor ve
başar ıyla da ilk mezunlar ım ızı verdik.
Çocuk Meclisim iz var . Bu Çocuk Meclisimiz de küçük yaştan it ibaren, aslında,
çocuklar ın problem lerini, talepler ini özgürce if ade etmeler i, yaşadık lar ı kentle ilgili
alınacak kararlarda söz sahibi olmalar ı, çözüm öner ileri gelişti rmeleri hedef leriyle,
kendi oylar ıyla, seçme ve seçilme deneyim i yaşayan, demokrasi kültürünü
özümsemiş, geleceğe güvenle bakan yeni nesiller yetiştir ilmesi amacıyl a
kurulmuştur. Dünyada Çocuk Meclisine ait binası olan tek belediye Ankara
Büyükşehir Beledi yesidir. Sıhhiye’de Sıhhiye Pazar ı’nın kenar ında, orada 4 katl ı
binayı görebilirsiniz. Kendi M eclis salonlar ı var, kendi toplant ı, komisyon salonla r ı
var, çalışma salonlar ı var. A ynı bir belediye meclisi gibi, büyük insanlar gibi kararlar
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alıyor lar, bu ald ık lar ı kararlar ı bize gönderiyor lar; gönderdikler i kararlar ile kendiler i
de geliyor lar, Büyükşehir Meclisinden de geçirerek kararlar ını hayat iyete geçiriyoruz.
Pek çok projeyi gerçekleştirdiler.
Şu and a ekranda görmüş olduğunuz bina onlar ın binası ve dik kat ederseniz
pek çok da komisyonlar ı var. Bu komisyonlar da çalışıyor. Her dönem 150 kişilik
yönet im kadrolar ı var. B ugüne kadar 3.025 kişi arasından 150 çocuk hep gör ev
alm ışt ır. Çok enter esan, büyüyüp, şu anda Çocuk Meclisine gelip bir araya
getirdiğimi z çocuklar var. O başkanlar ı, o çocuklar ı görmek inanılmaz bir keyif,
inanılmaz bir zevk.
Bu da önden bir görüntü, Bakanım ız ziyaret etmişti. Çocuk Meclisim iz bütün
bakanlık lar ı dolaşıyo r, bunlar ın ziyaretleri. Bu da Meclis salonlar ı.
Aile ve Psikoloj ik Danışmanlık Merkezim iz var. Bu merkezden bugüne kadar
2.657 kadın f aydalandı. 2012 yılından beri hizmet veriyoruz. Bir eysel danışmanlık,
grup çalışmalar ı, aile danışmanlığ ı, evlilik okulu, anne -baba okulu gibi hizm etler den
ücretsiz olarak f aydalanılabiliyo r. Bu merkezim iz sayesinde aile içi problem ler i
önleyici ve koruyucu eğitim çalışmalar ı yapıyoruz.
Aile dediğim iz zaman, evlilik olayı ilk başta aklım ıza gelen olaylardan birisi.
Her yıl 200’ün üzerinde çif timizi… Yıl kaçsa, o kadar çif ti evlendir iyor uz. Bu yıl 2016
yılı, 2016’dan sıf ır ı ortadan kaldır ıyoruz, 216 çif ti evlendiriyoruz. Bu çif tlere otur ma
odası, gelinlik, damatlık, gıda, temizlik malzemesi, yakacak yardım ı, bunun yanında
çeşit li hediyeler veriyoruz. Bugüne kadar 3.139 çif timizi törenlerle evlendirdik.
Törenler imiz de böyle toplu tör enler tar zında yapılıyor ekranda görüldüğü gibi ve bu
toplu törende toplu nikahlar kıyıyor uz. Bu nikahlar da da her dönemde Başbakanlar
dâhil olmak üzere g elip şahitlik yapt ılar, son der ece güzel. Tabii, f akir, dar gelirli
vat andaşlar ım ız bunlar, onlar ı seçiyoruz.
Sağlık ve sosyal yar dım lar konusunda ailenin ayakta durması önemli. Ben her
zam an şunu söyler im: Bir çocuk veya bir aile niye hırsızlık yapar? Aç kalır sa hır sızlı k
yapar. Bu insanlar ı doyurursanız ve bu insanlar ın sosyal ihtiyaçlar ını karşılarsanız
hırsızl ık iht iyacı ortadan kalkar, hırsızlık durumlar ı da tamamen ortadan kalkar. Onun
için sosyal yar dım lara son derece önem veriyoruz ve bundan sonr a da vermeye
devam edeceğiz.
Sadece, 1997 yılından bugüne kad ar 1 milyon 527 bin aile gıda ve temizlik
yar dım ı yapm ışız. 2005 yıl ından bugüne kadar 1 milyon 49 bin aile kömür yardım ı
alm ış. 2005 yılından bugüne kadar 142 bin aile ekmek yardımlar ım ızdan yarar lanıyor.
Gene, 1997 yılından bugüne kadar 803 bin aile öğre nci eğitim yardım ı alm ış. 2010
yılından bugüne kadar 5.004 aile özel giysi yar dım lar ım ızdan yar arlanm ış ve 2010
yılından bugüne kadar 506 aile de özel , işt e, yang ın oluyor, vesaire oluyor, bu
münasebetle eşya yardım lar ım ızdan yar arlanm ış. Sosyal yar dım lar ı m ızda amacım ız
aile ekonom isine katkıda bulunup aile büt ünlüğünü sağlamaktır.
Ankara’da yaşayan tüm doğum hastalar ına hizm et vermek amacıyla “Alo
Ambulans” adıyla bir merkezimiz var, 2002 yılında hizmete girdi. 15 ambulansla
doğum yapan ve yat alak olan, k aza geçirmiş hastalara; 5 adet minibüs le de diyali z
hastalar ının taşınması hizmet i verilmektedir. Bugüne kadar 406 bin doğum yapan ve
yat alak hasta, 282 bin diyaliz hastası taşınm ışt ır.
Halk Ekmek taraf ından, Ankara’da yaşayan 233 tane kadına ekmek büf esi , 67
kadına sim itçi mekânı ve kadınlar ın el emeğiyle yapm ış olduğu bazlamalar ın ekmek
büf elerim izde sat ışa sunulması sağlanarak kadınlar ım ıza ayr ıca maddi olarak da özel
destek ver iyor uz.
Spor salonlar ına gidemeyen kadınlar ım ız için parklar ım ızda spor ale t ler i
bulunan açık alan spor alet ler i kurulmuştur. Parklar ım ız, ANFA güvenlik şirketimiz
taraf ından üst düzey korunmakta, kadın ve çocuklar ım ız parklar ım ızda gönül
rahatlığ ıyla dolaşabilmektedir.
Kadın sığ ınmaevler imizde de 283 tane hanım ı meslek sahibi y apt ık, 600
civar ında hanım ın da buradan yarar lanmasını temin ettik.
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Kadın Danışma Merkezi, kadınlar ım ıza hukuksal ve sosyal destek
vermektedir. Telef on hatt ım ızla devamlı olar ak destek ve yönlendirmeyi rahat lıkla
buradan da yapabilm ekteyiz.
Engellilere yönelik hizmet ler imize gelince, Engelliler Danışma Merkezim ize
şahsen veya telef onla müracaat eden erkek -kadın engelli bireyler imize sosyal hizmet
uzm anlar ım ız taraf ından hizmet ler imiz hakkında gerekli bilgiler v er ilmekte, sosyal
hizmet uzmanı engelli bireyi hizmet alacağı bir ime yönlendirmekte ve ver ilen hizmetin
takibini yapmaktadır . Üyelerim izin hizm ete ulaşıp ulaşmadığı da denetlenmekte,
memnuniyetsizlik durumunda gerekli önlemler alınmakta, üyelerimiz in psikolojik,
sosyal ve ekonom ik sorun lar ı saptanmakta ve sorunlar ın çözüm üne yönelik
çalışmalar yapılmaktadır.
Engelliler Rehabilitasyon Merkezimizde üyelerim iz ve aileler i klinik psikolog
taraf ından evler inde ziyaret edilmekte, psikolog, yalnızlık , stres, temel yaşam
olaylar ı, topluma uyum problem ler i, iletişim çat ışmalar ı, aile problem leri, uyku
problemleri gibi konularda üyeler imize ve aileler ine destek sağlanmaktadır.
Engelliler için sosyalleşebilecekleri lokaller imiz bulunmaktadır. Aile Yaşam
merkezlerinde hep ayr ı ayr ı bölüm ler i vardır . Ayr ıca, sosyal yar dım lar kapsam ında,
engelli vatandaşlar ım ıza akülü sandalye, tekerlekli sandalye, beyaz baston, hasta
bezi gibi yardım lar devam lı olarak sağlanmaktadır. B ugüne kadar 56 bin engelli
vat andaşım ız bu hizmetlerim izden yarar lanm ışt ır.
Bunlardan örnekler görüyorsunuz. B öyle, engelli araçlar ım ız var. B u
araçlar ım ızla vat andaşlar ım ız alınıp bir t araf tan bir taraf a rahatlıkla gönder ilebiliyor.
Bu Engelliler Hizm et ve Rehabilitasyon Merkezi Sincan’daki merkezim iz, bu
Alt ındağ’daki
mer kezim iz.
Ve
e vlere
gidiler ek
yapılan
rehabilitasyon
hizmet ler imizden örnekler. Gene, aynı şekilde, Sincan’daki rehabilitasyon
merkezim izi görüyor sunuz. Bir de , ayr ıca, bu engelliler in, yaşlılar ın, dullar ın, erkek
veya bayan ın, tek başına veya birlikte yaşayan yaşlılar ı n evler ine gidiyoruz, para
almadan tamirat, temizlik, sağlık hizmet ler ini veriyoruz. Par alar ı dışar ıda yata caksa
gidip paralar ını yat ır arak
-su parası, elektrik para sı- bu tip hizmet leri yapıyor uz;
temizlik hizmet ler ini yapıyoruz, hiçbir ücr et alm ıyoruz.
Evet, engel liler e verilen bir başka hizmet; gördüğünüz gibi, lokaller de
engelliler rahatlık l a bilardo bile oynayabiliyor lar, n e mutlu diyor um. Engellilere
malzeme yardımlar ım ızdan örnekler. İnt ernet kaf emiz var, dünyada ilktir, başkası da
var m ı, bilmiyo rum ama bu görme engelliler İnternet kaf emizde giriyor lar, İnternet ’te
nereyi isterlerse buluyorlar, bulduktan sonra orayı sesli o lar ak kulaklar ından
işitiyorlar, yazıl ı olarak almak isterlerse Braille a lf abesiyle basıyor lar, yazılı metin
çıkar ıyorlar.
Engellilere yaz kamplar ı yapıyoruz. Sadece engellilere değil, ailelere de yaz
kamplar ı yapıyoruz. Yapm ış olduğumuz bu yaz kamplar ına götürüyoruz ve orada da
gezme imkânlar ı oluyor.
Engellilerin -biraz önce bayanlar ın da sayısını verdim - meslek sahibi
olabilmeler i için her yıl onlara simit t ezgahı veriyoruz ve sabit olar ak verm iyoruz, bir
yıllığ ına veriyoruz; her yıl içer isinde kura çekerek, bunlar ın yerlerini değiştirerek
ekmek sahibi olmalar ını temin ediyoruz.
Bu da bizim Bahçelievler’deki Engelliler Ticar et Merkezimiz, bedava olar ak
ver diğim iz bir yer. Burada sat arak ticaret yapıyorlar.
Yaşlılar a yönelik erkek ve kadın hizmetlerim iz var. 5 Eylül 1994 tar ihinde
Yaşlılar a Hizmet Merkezim iz kuruldu. Yaşlılar ın ev ortamlar ında desteklenmeleri ve
toplumdan soy utlanmadan yaşamalar ına devam etmeler ini sağlamak amaçlanm ışt ır.
Ayr ıca, yaşlılar ım ız için lokallerim iz bulunmaktadır. Yaşlılar a Hizmet Merkezimiz ,
lokaller imiz üyeler imizin günlük yaşam lar ını kolaylaşt ır ırken yalnız olmadıklar ını
onlara hissett irmek, göst erdiğimiz ilgi, sevgi ve şef katle yaşlılar ım ızın onur lu bir
yaşam sürmeler ini sağlamaya çalışıyoruz. Üye ol an vatandaşlar ım ızın eşler i de üye
olar ak hizmetlerden f aydalanmakta, eşler birlikte verim li vakitler geçirmektedir.
Burada Yaşlılar a Hizmet Merkezi nin ana merkezini görüyorsunuz ve Yaşlılara
Hizmet Merkezinden ver ilen hizmet lerden örnekler görüyorsunuz. Bu ekipler gidiyor,
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yaşlılar ın evlerini, her konutu temizleyerek çık ıyor. Sağlık hizmet ler i, gördüğünüz
gibi, ver iliyor. Ve onlara değişik şehir gezi leri yapıyor uz. Hatta, şehir dışına, örneğin
Akçakoca’daki kampım ıza götürüp orada t atil yapt ır ıyoruz.
Bu da bizim Çankaya’da açm ış olduğum uz Yaşlılar Bilgi Erişim Merkezi . İşte,
yaz kampı, Akçakoca’ya. O açmış olduğumuz kampı açarken ve yaşlılar giderken
f otoğraf larını görüyorsunuz.
Projelerim ize gelince, İGEV İç Göç Ent egrasyon Projem iz var. Bu Avr upa
Bir liğiyle yapm ış olduğumuz bir proje. Projenin amacı, Türkiye’nin en büyük 4
kentinde yaşanan hızlı göçün olumsuz etkiler ini azaltmak. 2008 -2010 yıllar ın ı
kapsıyor bu proje ve bu proje kapsam ında , sokakta yaşayan madde bağ ımlısı
çocuklar için Sosyal Rehabilitasyon Mer kezini f aaliyet e geçirdik. 260 tane madde
bağ ımlısı çocuğu tedavi ett ik, 86 tanesini de işe yerleştir ip aileler ine ekonom ik destek
sağladık. Bu sıralar buna daha çok önem ver iyor uz, yeni yerler açıyoruz şu anda.
Açm ış olduğumuz yerler sayesinde de bilhassa bu madde bağımlısı çocuklar ı tekr ar
bu madde bağ ımlıl ığ ından kurtarmak için çok ciddi gayret ler im iz var.
2012 yılında Aile ve Sosyal Politi kalar Bakanlığ ı ve SOS Vakf ıyla yapılan
protokol ile Aile Eğitim Projesiyle ailelerimize destek sağlamak istedik. Toplum un
temel dayanağ ı ve geleceği olan çocuklar ı sağlık lı olar ak yet iştirebilmek maksadıyla,
bu kapsamda, çocuklar ım ızın hayat ının ilk çeyre ğinde anne ve babalar ına sır alı
eğitimler vermeye başladık.
Bir leşm iş Milletlerle yapt ığ ım ız Sokakta Çalışan Çocuklar Merkeziyle yirmi
yıldan ber i, çocuk iş bir liğiyle , mücadelede çok büyük başar ılara imza att ık. Bunu çok
rahatlık la söyleyebilirim. Bu UNI CEF’ten ödül de kazandı. Dünyanın en verim li olan
bir projesidir. Ben belediye başkanı olduğumda 5 bin sokak çocuğu vardı Ank ara’da.
Bu sokak çocuğu sayısı -son Sur iye olaylar ı var ıncaya kadar söylüyorum, o zam an
yeniden bir art ış oldu - bu merkezim ize gele nlerin sayısı 5 binden 900 küsur lara düştü.
Bu bir başar ı öyküsüdür, başka bir şey değildir. Ve biz bu çocuklar ın çoğunu meslek
sahibi yapt ık, hayata att ık, aileleriyle kavga edenleri aileleriyle bar ı şt ır dık, aileler ine
kazandır dık; aileler ini çağ ır dık, ko nuştuk, ikna ettik, evlerine gittik; ç ocuklar okula
gitmiyordu, okula başlatt ık. Muhteşem bir projedir. İddia ediyor um, Türkiye’nin bu
konudaki en başar ılı projelerinden bir tanesidir.
Hedef Mutlu Aile Pr ojesi, Türkiye’nin en iyi aile projesi dalında 127 proje
arasında 2’nci seçilmiştir. Proje, sosyal incelemeler, destek eğitimleri, psikolojik
danışmanlık olmak üzer e 3 ana bileşenden oluşmaktadır. Pr oje kapsam ında evlilik
okulu, anne- baba okulu, ergenlik dönemi uzman desteği, sınav stresi için öğrenci
koçluğu ve aileler e psikoloj ik destekler sunulmaktadır.
Mutf ak Atölyeler i Pr ojemiz var. Projenin amacı, şiddet mağduru, dar gelir li
kadınlar ın güçlendirilmesi, çocuklar ın şiddetten korunması ve eğit imlerinin
desteklenmesi. Proj e kapsam ında, Ankara, Kır ıkkale, Düzce illerinde 10 bin yemek
kapasiteli 3 ayr ı tesis kurulacak ve bu yemekler kamu kurumlar ının öğle yemeğini
karşılayacakt ır. Ayr ıca, Ankara’da 16 sat ış of isi açılacaktır. Proje hayat a geçtiğinde
880 kadın ist ihdam edilecektir. Bu da yeni bir projedir.
Ve net ice: Gayem iz, aile büt ünlüğünün korunması ve kadının güçlenmesidir.
Evet, özet le, mümkün olduğu kadar sürat le anlat mak istediklerim -süre yar ım
saat dendiği için böyl e süratli gitmek zor unda kaldık - bunlar. Tekrar ediyorum, Ankara
Büyükşehir Belediyesi sosyal ve kültürel projeler konusunda 164 projeyle Türkiye’de
1 numarada bulunm aktadır. Bundan dolayı da bütün çalışan arkadaşlar ım ıza bir
vesile daha teşekkür ediyorum.
Bizim bütün aile yaşam merkezler imizde, çocuk kulüplerimizde , gençlik
merkezlerim izde çalışan personelim izin tamam ı üniversite mezunudur ve burada ders
ücreti karşılığ ı çalışmaktadır l ar. Çok büyük f edakârlıklar var dır ve bütün bu başarılı
projelerde büyük emekleri var dır. B u vesileyle onlara teşekkür ediyorum.
Özet le bunlar Ayşe Hanım.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Başkanım, sağ olunuz.
Üyeler imizden Sayın Başkana f aaliyetler i hakkında sor u sormak isteyen var
m ı? Yok.
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O zaman ben bir soru soracağ ım: Bir , sığ ınmaevindeki kadınlar a meslek
edindiriyoruz dedik . Bunlar ın ist ihdama teşvikini sağlıyoruz herhâlde. O anlam da,
istihdam et mek en önemli konulardan bir i o; ş iddet mağduru kadınlar ın hem meslek
edinmesi hem ist ihdama kazandır ılması.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI İ. MELİH GÖKÇEK – Tabii, tabii.
BAŞKAN – Bir başka konu, Nevin Hanım’ı da özellikle burada misaf ir etmek
istedik. Biz gitt iğimiz şehir ler de uzun sür e li evlilik yapan çif tleri de z iyaret ediyoruz.
Aslında, bugün bir taşla iki kuş vuralım dedik. Programım ızı tamamladıktan sonra,
işte, kırk yıl, k ırk beş yıl, elli yıl evli olan çif tleri ziyaret edip onlar a bu sürenin sırr ını
soruyoruz çünkü genelde boşanmalar 0 ila 5 yıl arasında oluyor, boşanmalar ın yüzde
39’u ilk beş yılda oluyor. Ondan sonra, insanlar birbir ini tanıyor lar -eğer boşanma
olmam ışsa- ve evlilik ler uzun yıllar devam ediyor.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİ YE BAŞKANI İ. MELİH GÖKÇEK – Bizimki k ırk
yıl oldu.
BAŞKAN – Onun için, kategoriye girdiği niz için. Evinizde ziyaret etme f ırsat ı
olmaz, bugün Kom isyonun da yoğun günü sizin de ama bir taşla iki kuş vuralım, bu
kırk yılın sırr ını sizden dinleyelim istedik.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI İ. MELİH GÖKÇEK – Ben
söyleyeyim: Bizim evde söz sahibi hanımdır, ne derse ben her zaman onu yapar ım,
hiç sözünden çıkmam. Dolayısıyla, ne de rse, haklısın derim . Hatta, bazen o kadar
olur ki -geçenlerde söyledi böyle bir şey - “Haklısın dem e, kavga etmek istiyor um
ben.” dedi. Yani, ben her zaman eşimi haklı görürüm, o zaman da sorun olmuyor.
BAŞKAN – Siz hanımef endi?
NEVİ N GÖKÇEK – Hep öyle söyle r ama onun dediği olur.
BAŞKAN – Ama kolay değil; bu tempoda, böyle bir işte k ırk yıl…
NEVİ N GÖKÇEK – Evlilikte her şeyden önce sayg ı. Sayg ının olmadığ ı yerde
hiçbir şey olamaz yani öyle düşünün; t oplumsal hayatta da öyle. Bir de sabır. Sabr ın
olmadığ ı yer de evlilik asla yürümez çünkü benim eksikliklerim vardır, eşim in var dır,
birbirim ize tencere kapak oluyoruz. Eğer bu olmazsa mümkün değil. Allah’a
hamdolsun bizim öyle bir problem imiz olmadı ama şimdiki gençler maalesef …
Hediyem izi alıyor uz hayır lı olsuna gideceğiz diye, diyorlar ki: “Boşandılar.” Bu
durumda Türkiye. Onun için gençler imizin evlilik konusunda çok aydınlat ılm ası lazım.
Özellikle ben televizyon programlar ında çok hassas davr anılması gerektiğine
inanan bir insanım. Bu diziler aileyi çökertiyo r. Onun için, ilgili kişiler in bu konuya el
atmalar ını istiyorum çünkü bir aile ortam ında çok entrikalar dönüyor ve gençler de
bunu uygulamaya çalışıyor lar. Maalesef de bir çöküntü var , ahlak çöküntüsü. O
yüzden, ilgililer in el atması gerekir diye düşünüyo rum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Ben tekrar Sayın Başkana, ekibine ve millet vekiller imize, hanımef endiye
teşekkür ediyorum.
Toplant ıyı kapat ıyor um.
Kapanma Saati: 11. 05
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(Ankara Aile ve Sosyal Polit ikalar İl Müdürlüğü ziyareti)
İKİNCİ OTURUM
Açılma Saat i: 12.20
BAŞKAN: Ayşe KEŞİ R (Düzce)
BAŞKAN VEKİLİ: Bayram ÖZÇELİK ( Burdur)
SÖZCÜ: Ali ÖZKAYA (Af yonkarahisar)
KÂTİP: Emine YAVUZ GÖZGEÇ (Bursa)
-----0----BAŞKAN – Buyurun Müdürüm.
ANKARA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRÜ SELİ M ÇELENK –
Sayın Başkanım, değerli millet vekillerim iz; öncelikle , bugün bizleri şeref lendirdiniz,
teşekkür ediyoruz, h oş geldiniz diyoruz.
Ailenin bütünlüğünün korunmasına yönelik çalışmalar hakk ında b izim de il
olar ak yapt ık lar ım ızl a ilgili bur ada bir br ifing, kısa bir not h azırladık; onu sizlere ar z
edeceğim.
Önce, genel olarak “Biz Ankara’da ne yapıyoruz ?” konusunu özetledikten
sonra, bizzat işin içinde olan uzman arkadaşlar ım ızdan aile danışmanlığ ı, boşanma
süreci danışmanlığ ı, boşanma öncesi danışmanlığ ı konusunda yapt ıklar ı çalışmalar ı
kendileri anlatacak. Bi r de ASDEP’t en bir arkadaşım ız -ASDEP’ten de k ısa
bahsedeceğim çünkü Türkiye’de ilk uygulamayı burada yapıyoruz - çalışt ığ ı bir
örneği verecek; ASD EP nedir, nasıl çalışıyor, o konuda da bir bilgi ar z edecek.
Ondan sonra, sizden gelecek olan sorular varsa da onlar ı cevaplandır ıp ŞÖ Nİ M’e
inşallah geçeceğiz.
Aile ve Sosyal Polit ikalar Ankara İl Müdürlüğü olarak biz ailenin bütünlüğüne
yönelik, korunmasına yönelik hem kuruluş bazında çalışmalarım ızı yapıyoruz hem
de kuruluş dışı çalışmalar ım ızı yapıyoruz.
Önce, kuruluş içi çalışmalarda neler yapıyor uz? Şu anda , Ankara ilinde 124
tane çocuk evimiz var . Bu 124 çocuk evinde 634 çocuğum var, apartman
dair elerinde, kiraladığım ız dairelerde , ev modelinde çalışan, yaşayan çocuklar ım ız.
NECDET ÜNÜVAR (Adana) – 124?
ANKARA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRÜ SELİ M ÇELENK –
124 çocuk evi.
BAŞKAN – 600 kaç çocuk?
ANKARA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRÜ S ELİ M ÇELENK –
634 çocuğumuz var, bu, günden güne değişiyor.
Bunun dışında, kız yetiştirme yurdumuz var, Çocuk Evleri Sitesi . Orada da
220 kayıt lı çocuğum uz var, 180 çocuğumuz orada bar ınmakta, kız yet iştirmede. Bu ,
Pursaklar ’daki Saray Sevgi E vler i, Çocuk Evleri Sitesi dediğimiz bölümde 13 -18 yaş
arası k ızlar ım ızdan 180 çocuğumuz kalıyor, 220 kayıt lı çocuğumuz var orada.
Bir üst taraf ta, yine Pursaklar ’da , Çocuk Evleri Sitesin de 7-12 yaş
çocuğumuz kalmakta. O çocuklar ım ız da şu anda sayı olarak 222. 222 çocuk, Çocuk
Evleri Sitesinde , 180 çocuk kız yet iştirme yurdunda, 634 çocuğum da
çocuk evlerinde bar ınmakta. Bunun dışında…
BAŞKAN – Bin küsur mu çocuğunuz va r ?
ANKARA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRÜ SELİ M ÇELENK –
Evet.
Bir de çocuk destek merkezim iz var, eski BSRM dediğim iz. Cinsel veya
uyuşturucu bağ ım lılığına bulaşm ış çocuklar ım ızın kaldığ ı BSRM’ler imiz var, çocuk
destek merkezi şimdiki adı. Bunlardan bi r Atatürk Çocuk Dest ek Merkezi m var
Keçiören’de. Orada 40 çocuğum var, 11 çocuğumuz da hamile , ergen yani 18 yaş
alt ı çocuklar ım ızdan hamile olup bize gelen çocuklar ım ızı da orada bar ındır ıyoruz.
BAŞKAN – Kaç tane? 11 kişi m i?
ANKARA AİLE VE SOSYAL POLİTİ KALAR İL MÜDÜRÜ SELİ M ÇELENK –
Evet, 11 kişi var. O nlar ın 7’sinin çocuğu yanında, doğum yapm ış, bak ıyor lar;
yukar ıda da 40 çocuğum var.
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Bir de Ayaş Çocuk Destek Merkezim va r. 40 çocuğum da or ada kalmakta,
bunlar istismar mağduru kız çocuklar ı m ız için.
Bu, kurumsal olarak çocuğa yönelik yapt ığım ız çalışma. Bir de aile
bütünlüğünü korumak adına, çocuklar ı aileden almadan evinde bakt ığ ım ız çocuk
sayım ız var, 5.800 çocuğumuz da aile yanında bakılıyor şu anda Ankara’da. Burada
da ölçümüz şudur: Vatandaş art ık çocuğuna bakamayacak durumda olduğunu gelip
bize if ade ediyor, gidip evinde inceleme yapıyoruz, bunun sebebini araşt ır ıyoruz.
Eğer sebep çocuğa şiddet veyahut da psikolojik engel vesair e durumu varsa çocuğu
orada tutmuyor uz çocuğun yüksek yara r ı açısından. Ancak, eğer çocuğa ekonomik
sık ınt ılar dolayısıyla bakam ıyorsa biz çocuk adına ona bir par a yardım ı yapıyoruz
aylık ki şu anda lim it i..
BAŞKAN – SED’i diyorsunuz, değil m i?
ANKARA AİLE VE SOSYAL POLİTİKAL AR İL MÜDÜRÜ SELİ M ÇELENK –
SED. Sosyal Ekonomik Destek adı alt ında 600 lira ortalama bir ücret ödüyor uz
çocuk başına, 2 çocuk için 1.200 lira hiç gelir i yoksa ailenin, engelli eşi var veya
duldur. Bu şekilde 5. 600 çocuğumuza da evinde bak ıyoruz Ankara’da.
Çocuğa yönelik çalışmalar ım ızd an bir diğer çalışma koruyucu ailedir
biliyorsunuz. Kor uyucu ailede de 238 çocuğumuz var bugün it ibar ıyla. Bunlar ı da
peyder pey, şu anda sırada bekleyen ailelerimiz var ama uygun çocuklar olduğu
zam an da hiç beklet meden ver iyor uz.
Bir de evlat edinmemiz v ar. Her yıl yaklaşık 60 çocuğumuzu da evlat
edindirerek aileler in yanına kazandır ıyor uz. Böyle bir sirkülasyonu Ankara’da
gerçekleştiriyoruz.
BAŞKAN – Bir şey sorabilir miyim. Bir de özel okula giden çocuklar ım ız vardı
300 küsur, devam ediyor lar m ı?
ANKARA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRÜ SELİ M ÇELENK –
Devam ediyorlar Sayın Başkanım.
BAŞKAN – Toplam sayı kaç onlarda? 350 f alandı en son.
ANKARA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRÜ SELİ M ÇELENK –
Evet, yine aynı ama o rakamı art ırdık bir az daha. Şundan art ırdık: Bazı okullar ım ıza
biraz da biz gittik, ziyar etler yapt ık. Çocuklar ım ızın başar ısını gördükçe de diğer
okullar almaya başladı. O şekilde bir gayretimiz var.
Çocuğa yönelik çalışmam ız bu.
Bir de engelliye yönelik çalışmam ız var. Biliyorsunuz, y ine, Pursaklar’da
bizim Saray Engelsiz Yaşam Merkezi var. B urada engellisine bakamayan ailelerin
mağduriyet ini giderm ek adına 850 engellimize orada bak ıyoruz. Türkiye’nin en
büyük engelsiz yaşam merkezidir orası. İnşallah , bir gün müsait olursanız , oradak i
atölyeleri de gezeriz. Bugün Melih Bey’in gezdirdiği o atölyelerdeki resim ve
benzer i el sanatlar ının çok daha f evkinde o engelliler den çıkt ığını gördüğümüzde
de hakikaten hayr anlık la izliyoruz onlar ı. Bir gün inşallah oraya da gider iz.
Bir de Şeref likoç hisar’da engelsiz yaşam merkezim var. O rada da 60
engellim iz var . Ankara’da toplam 900 engellimizi de böylelikle kurumsal bak ımdan
yar arlandır ıyoruz.
Engellilere yönelik , Ankara’da evinde baktığ ım ız engellimiz var, bu da
17.800 engelli. Evinde bak ıyoruz, evde bakım ücret i ödediğimiz engelli sayım ız.
Bunlar da Ankara’nın tabii bütün ilçeler ine hitap ettiğimiz için de her taraf tan gelen
müracaat lar ı il merkezinde değil, ilçelerle görüşerek, kaymakamlıkla görüşerek,
vak ıf lara yönlendir erek oradan çözmeye çalı şıyor uz ki vatandaşı buralara kadar
yormayalım. Böyle de bir uygulamam ız var Ankara’da. Engellilere yönelik
çalışmam ız bu.
Yaşlılar a yönelik şu anda Ankara’da 8 huzur evim var. 8 huzur evinde 1.200
yaşlım ız var. 3 huzur evim iz şu anda inşaat hâlinde; Necla K ızıl bağ Huzurevi,
Süleyman Demir el Huzurevi ve Seyranbağlar ı Huzurevi. Ankara’da 450 yaşlım
bekliyor sır ada ama bu huzurevler im bir ay içer isinde , inşallah, hizmete girdiğinde
700 kapasiteli huzur evim olacak, hepsi t oplam, dolayısıyla Ankara’da da huzurevi
problemim kalmayacak. Yaşlıya yönelik çalışmam ız da bu şekilde.

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
Komisyon : Aile Bütünlüğü
Tarih :07/04/2016

Saat :

Kayıt:AraştrmaAile Stenograf :

Uzman : ………………. Sayfa: 10

Kadınlara yönelik çalışmada 4 tane kadın konuk evim iz var Ankara’da bize
bağlı, 3 tane kadın konukevi de belediyeler e bağlı. Şu anda t oplam kadın
konukevinde kalan kadın sayım ız 250. Bunlar i çerisinde mutlaka ve mutlaka her
gelen kadının istidadına yönelik, özelliklerine yönelik, kendi ilgi alanına yönelik
kurslar açıyoruz, İŞKUR’la çalışma yapıyoruz ve bunlar ı iş ist ihdam ına
yönlendir iyoruz. Bir yıl içerisinde iş ist ihdam ına yönlendirip iş sa hibi yapt ığ ım ız
kadın sayısı da 60’t ır şu anda Ankara ilinde. Bu da kadınlara yönelik yapt ığ ım ız
çalışma.
Şehit ve gazilere yönelik yapt ığ ım ız çalışma da… Birim imiz, yine sosyal
hizmet merkezler i bünyesinde il müdür lüğ ümüzde bir şubemiz var. Ankara’daki t üm
şehit ve gazi ailelerini mutlaka ziyar et ediyoruz, 2. 300 tespit e ttiğimiz aile var
Ankara’da. Bu 2.300 ailenin 1. 400’ünü şu ana kadar ziyaret ett ik bir buçuk yıl
içer isinde, yapt ığ ım ız bir programla ziyaret ediyoruz. Son zamanlar da ,
şehitler imizin cenaz eler inin gelmesi, taziyelerin yoğunlaşması sebebiyle bu
ziyar etler i çok f azla yapamadık ancak şehit lerim izin aileleriyle on beş gün
uzm anlar ım ız bir arada kalıyor. Yani, sabahleyin gidiyor lar, akşam el ayak
çekilinceye kadar onlar la kalıyor lar, psikososyal destek ver iyorlar ve aileler in
iht iyaçlar ına yönelik de Ankara’da yapt ığ ım ız ilk uygulamadır bu, ailelere mut laka
Sosyal Yardım laşma Vakf ından katkı sağlıyoruz. Cenaze yem eğini veriyoruz ve
diğer çalışm alarda da eğer ekonomik krizi varsa hem biz hem vak ıf tan destek
ver iyoruz.
Ankara’nın şöyle de bir dur umu var: GATA’da bizim hastanemiz var tabii.
Buraya gazilerim iz geliyor. O ailelere de mutlaka , aile başına 2 bin lira … İlk
geldiklerinde her haf ta ziyaret ediyoruz. O ailelerin müracaat lar ını hemen orada
listelerini yapıyoruz, Sosyal Yardım laşma Vakf ından her aileye 2’şer bin lira par a
yar dım ı yapıyoruz. Rehabilitasyon m erkezine de gidiyoruz, aynı yar dım ı orada
gerçekleştiriyoruz.
Bizim, bu Aile ve Sosyal Polit ikalar İ l Müdürlüğü olarak yapt ığım ız çocuk,
kadın, engelli, yaşlı ve şehit, gazi konusundaki çalışmalar ım ız özetle böyle.
BAŞKAN – Çok teşekkür ederim, sağ olun.
ANKARA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRÜ SELİ M ÇELENK –
Ben teşekkür ediyor um.
Şimdi, müsaadeniz olursa , Ahmet Cem il Bey bu merkezim iz de ve il
müdürlüğünde ve diğ er SHM’ler de boşanma sürecinde, boşanma öncesinde veya
boşanma sonrasında ailelere yönelik danışmanlık hizmet inde neler yapt ığ ını
anlatacak.
Ancak, özür diliyor um, ASD EP’i de bir anlatayım, ASDEP’ten de bir iki örnek
ver eceğiz ya.
ASDEP’in de şu anda , Türkiye genelinde , 4 yerde uygulaması yapılıyor. Bir i
Ankara, bu Alt ındağ bölgesinde. Alt ındağ bölgesinde bir yıldır yapt ığ ım ız çalışmada
20 yeni personelimizi buraya ist ihdam ettik, yeni atananlardan 20 uzman
arkadaşım ızı buraya görevlendir dik ve Sosyal Yardımlaşma Vakf ınd an dezavantaj lı
aileler in listesini istedik. Bu dezavantaj lı ailelerden 9 bin aileyi bize verdiler. 9 bin
aileyi bu 20 kişiye dağıtt ık ve her eve 2 kişi gitmek üzere kur guladık program ım ızı.
Bir meslek elemanı 500 aile, diğer meslek elemanı 500 aile; topla m 1.000 aileyi iki
kişi beraber çalışt ılar.
Gittikleri ailelerde, bize ver ilen 9 bin ailenin bir k ısm ı evlerinde yoktu; adres
değişikliği oldu, taşındılar vesaire ama gittiğimiz yerde, sahada bize daha hiç
ulaşmam ış, devlete hiç müracaat etm emiş 1.700 aileyi yakaladık. ASD EP’in böyle
de güzel bir sonucu çıkt ı karşım ıza. Bug üne kadar devlet e hiç gitmemiş ama
mağduriyet yaşayan aileler var. Böylelikle, 1.700 aileyi de bu inceleme portf öyüne
kattık ve bu şekilde her 500 aileden sor umlu bir meslek elemanım ı z var şu anda
Alt ındağ’da. Bu, ailenin incelemesini yapıyor, bur ada ekonom ik şiddet var m ı,
f iziksel şiddet var m ı, mağduriyet var m ı, çocuğunu okutuyor mu veya çocuğu ihm al,
istismar var m ı, aileyi ihmal, istismar… Bunlar ın hepsini bir kayıt alt ına alıyor uz.
Eğer çocuğunu okutmuyorsa -ki örnekler den biri odur - çocuğunu alıyoruz, okula

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
Komisyon : Aile Bütünlüğü
Tarih :07/04/2016

Saat :

Kayıt:AraştrmaAile Stenograf :

Uzman : ………………. Sayfa: 11

götürüyor uz, kaydını yapıyoruz, takibini yapıyoruz, bir velisi gibi okulda takibini
yapıyoruz. Çocuğun eğer spora ist idadı varsa, o çocuğu götürüyoruz Gençlik
Spor ’a, irt ibat kuruyoruz, o spor alanıyla alakalı bir k ulübe kaydını yapt ır ıyoruz ve
takibini yapıyoruz. Şu anda Alt ındağ’da yapt ığ ım ız budur. Son yapılacak olan
çalışmada da bize verilen yetkiyle , tüm SHM’ler de bunu yapmaya başlayacağ ız
temmuzdan it ibaren.
BAŞKAN – Teşekkür ederim, sağ olun.
ANKARA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRÜ SELİ M ÇELENK –
Ben teşekkür ederim.
Ahmet Bey…
BAŞKAN – Ben de Bakanlıktan biliyorum çalışmalar ını, evet.
AİLE DANI ŞMANI MEHMET CEMİL ÖLÇER – Teşekkür ederim .
Sayın Başkanım, değerli v ekiller; hoş geldiniz diyorum.
Boşanma danışmanlığının, 2012 yıl ında, Sayın Başkanım ın da bulunduğu bir
ekip taraf ından , sizin de bulunduğunuz bir toplant ıda , 3 kişilik bir ekip taraf ından
oluşturulması istendi. 2 tane Cerrahpaşa’dan hocam ız ve Bak anlığ ı temsilen benim
katılım ım la boşanma danışmanlığ ı sürecinin Türkiye’de başlat ılm ası istendi. Neden
başlat ılmak istendi? Çünkü , boşanma oranı yüzde 39’a… Yani, boşanmayla ilgili
sık ınt ılar ın artması, boşanma hızının art ışıyla ilgili ve boşanmayla ilgili evlil ikte ilk
beş yılda yüzde 39 oran ına ulaşan bir boşanma süresinin olm ası ve evlenen
çif tlerin ve boşandıkt an sonra aynı çif tlerin yüzde 17’sinin aynı kişiyle evlenmesi.
Böylelikle, bu aileler e yönelik bir müdahalenin gerekliliği düşünüldü ve bu şekilde
bir çalışmanın başlat ılm ası Bakanlığ ım ız taraf ından istendi. Bu nedenle , böyle bir
çalışma sür eci ilk def a Türkiye’de Aile Bakanlığ ı tar af ından boşanma danışmanlığ ı
hizmet i, planlanması ve pr ogramlanması düşünüldü.
Burada temel amaç, boşanma ve b oşanm a öncesi dediğimiz kısım da boşanmayla ilgili basında birçok şey çıkt ı ama - evliliği kurtarmak değil, evliliği…
Bütün terapistler in söylediği gibi, evlilik tabii ki temel noktada kurtarılmaya
çalışılm alı ama sürecin sağ lıklı yürüt ülebilmesi ve sürecin sağlıklı yür ütülemediği,
boşanmayla noktalanacaksa da bu süreçten en az hasar l a at lat ılm ış aileler in
oluşmasını sağlamakt ı. Bu nedenle, 3 aşamalı bir pr ogram uyguladık; boşanma
öncesi, esnası ve sonrası dediğimiz 3 aşamalı paket bir pr ogram. kognitif terapiye
göre düzenlendi ve burada hazır modüllerle şu ana kadar yaklaşık 440 sosyal
hizmet uzmanı, psikolog ve PDR elemanlar ı eğit ildi. Burada yapılan pilot
uygulamalarda da -4 ilde bir pilot uygulama yapıldı - bizim başar ı oranım ız
beklediğimiz gibi yüzde 17 civar ında çık t ı, hani boşanmaktan vazgeçen aileler
anlam ında. Yani, bizim o tekrar evlilik yapan , hani eski eşle evlenenler in oranını
yakaladığ ım ızı gösterdi.
Boşanma danışmanlığında aslı nda hep unutulan bir nokta var . Bize gelen
ailelerde evreler çok önemli . Biz bu e vr eleri çok dikkate almayı özellikle
programladık çünkü boşanma süreci başladığ ı anda ailenin evre dönem i bizim için
çok önemli. İlk evre dediğimiz olay, boşanmanın söylendiği kişiler arasında , ilişkinin
kurulduğu anda , bizim müdahalemizin çok doğru bir müdahale şeklinde olduğu
zam an bu boşanma fikrinin bir şekild e kapat ıldığ ı; ikinci orta dediğimiz evr e,
çif tlerin orta dediğim iz evrede de art ık şiddetin aileler dışına çıkt ı ğ ını, bu şiddette
de çalışmalar yapıl dığında sonuçlandır ılabileceği ama son dediğimiz aşama , art ık
ailenin kopuş k ısm ında da sağlık lı bir boşanma sürecinin sağlanmasına yönelik bir
çalışma program ı uygulanmaya çalışıl ıyor . Şu ana kadar Bak anlığ ım ızın 81 ilde
personeli var, boşanma danışmanlığ ı yür ütebilecek personeli var. Tabii ki
sık ınt ılar ım ız var m ı? Var çünkü boşanm a danışmanlığ ı eğit imini alan
personeller imizin bazısı o görev alanında çalışam ıyor. Böylelikle , bu da bir anlamda
sık ınt ı yarat ıyor bize. Şu an 440 civar ında bir meslek elemanı eğittik ama…
BAŞKAN – Türkiye genelinde m i 440?
AİLE DANI ŞMANI MEHMET CEMİL ÖLÇER – Evet, 440 ama yaklaşık olarak
bunun 200- 250’sinin bilf iil çalışabildiğini düşünüyorum. Geri kalanlar diğer sosyal
hizmet alanlar ında çalışmak zor unda kalıyor.
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Boşanma danışmanlığını aile danışmanlığ ın dan ayıran temel bir nokta şöyle:
Aile içi ilişkiler kısm ını düzenleme aile danışmanlığ ının temel noktası olarak kabul
edilirken, boşanma danışmanlığ ında bu sürecin bir noktaya gelmesi nedeniyle daha
f arklı ele alınması gerekliliğidir, daha dikkatli ve dah a özenli çünkü somut , var olan
bir sonuç var, bu sonuca müdahaledir.
Benim söyleyebileceğim bu kadar, sorunuz varsa cevaplandır abilirim.
ANKARA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRÜ SELİ M ÇELENK – Şu
ana kadar kaç kişi Ankara’da …
AİLE DANI ŞMANI MEHMET CEM İL ÖLÇER – Ankara’da bizim yaklaşık olar ak
396 müracaatçım ıza yönelik hizmet yapıl m ış.
BAŞKAN – Ne kadar zam andır 396?
AİLE DANI ŞMANI MEHMET CEMİL ÖLÇER – 2014 ile 2015 yani 2016’nın
başı anlam ında.
TETKİK HÂKİ Mİ SEMRA UZUN – Bir şey sorabilir miyim.
İlk evrede gelen çif tlerin daha sonra ne kadar ı t ekrar boşanm a yoluna
gidiyor?
AİLE DANI ŞMANI MEHMET CEMİL ÖLÇER – Boşanma danışmanlığ ı
dediğimiz ilk evrede eğer boşanma… Çünkü neden? Bu boşanma danışmanlığ ının
araşt ırmasına göre , evlilikle ilgili problemlerde yüzde 62 oranında insanın hiçbir
destek almamasıydı. Yani, yüzde 62’ye yakın bir or anın hiçbir destek almamasıydı
ve bu bizim yapt ığ ım ız araşt ırm ayla, boşanma danışmanlığ ı kısm ında sonuç şunu
gösteriyor: İlk evr e dediğim izde yüzde 100’e ya k ın bir başar ı s ağlayabiliyoruz. İ lk
evr ede yakaladığ ım ız ailelerd e yüzde 100’e yak ın , boşanma öncesinde üstelik bu .
Yani, herhangi bir boşanma öncesi dediğimiz kıs ımda… Onu da üçe ayır ıyoruz; ilk
evr e, orta evre ve son evre. Çünkü , ilk evrede ilişki devam ediyor ama gene l
anlamda birbirine karşı tahammülsüzlükler var ama herhangi bir şekilde dışar ıya
yansım am ış, sadece çif tler arasında dediğimiz kısımdır, hiçbir kimse bilm iyor. Bu
dediğimiz ilk evrede biz bu aileler i yakaladığ ım ız anda yüzde 100’e yak ın bir başar ı
yakalıyoruz.
BAŞKAN – Burada başar ıdan kastettiğim iz boşanma f ikrinden vazgeçirmek
mi?
TETKİK HÂKİ Mİ SEMRA UZUN – Evet yani ben de onu sordum, o ilk evreden
sonra tekrar geliyor lar mı? Yüzde 100 başar ı sağlıyoruz…
BAŞKAN – Ama, şim di, o sürdürülebilir bir devaml ıl ık m ı, onu bilebiliyor
muyuz?
TETKİK HÂKİ Mİ SEMRA UZUN – İşte onu soruyorum.
AİLE DANI ŞMANI MEHMET CEMİL ÖLÇER – Şimdi, şöyle demek istiyorum:
Zaten yapt ığ ım ız çalışma bir düzenleme, davranış değiştirme. Biz bir f arkındalık
oluşturmuyoruz. Boşanma danış manlığ ının temel noktası, davranış düzeltme ve
becer i kazandırma. O yüzden de süreç 4 -4-8-12 gibi çıkar kendi. B u yüzden de bu
becer iyi kazandıran bir terapist , doğal olarak da bu kişinin yaşam ını bağ ımsız
hareket ettirmesini sağlamak zorundadır.
TETKİK HÂKİ Mİ SEMRA UZUN – Yaşam alışkanlığ ını değiştiriyorsunuz.
AİLE DANI ŞMANI MEHMET CEMİL ÖLÇER – Tabii. O yüzden de boşanma
danışmanlığ ının en önemli özelliği, düzenleme yapabilme becerisine sahip çif tlerin
oluşmasını sağlamak. Yani, bir f arkındalık çalışmasından çok… Çünkü , bizden
sonra bağ ımsız olması önemli yani bize bağım lı, ter apiste bağ ımlı bireyler in
oluşumu istenilen bir sonuç değil tabii ki. Başar ılı bir terapist diyelim isterseniz,
düzelteyim; başar ılı bir terapist çalışt ığ ı vakanın kendinde n sonraki süreçte
bağ ımsızlaşmasını sağlamalıdır. Ben , kendim şahsen , çalışt ığım bir aileyi,
sonlandırdığ ım bir aileyi ikinci kez aynı sorunla geliyorsa alm ıyor um, başar ısız olan
benim çünkü. O yüzden de aynı sorunla geliyorsa… O yüzden de bizim temel
noktamız, becer i kazandırma, davranışı düzenleme k ısm ı oluyor.
BAŞKAN – Bu önem li bir şey.
Var m ı üyelerim izin sorusu?
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NECDET ÜNÜVAR (Adana) – Öncelikle, tebrik ediyorum hem Sayın
Müdürümüzü hem sizi hem destek verenleri. Bu r isk değerlendirmesiyle ilgili y ani
boşanma raddesine gelmemiş kişiler le ilgili bir şey var m ı, bir eğitim çalışması var
m ı bu merkezlerde?
AİLE DANI ŞMANI MEHMET CEMİL ÖLÇER – Zaten biz şöyle bir ayr ım
yapt ık: Olay, a ile sosyal hizmet i dediğiniz k ısma gir iyor. Aile sosyal hizmetinde
bugün ve şimdi dediğimiz kısım olduğu için… Zaten tüm çalışmalar ım ız aile sosyal
hizmet kapsam ında risk dediğiniz gruplar la. Bunlar la işte f arkındalık çalışması
yapıyoruz, bilgilendir me çalışması yapıyoruz, güçlendirme, aile ilişkisini
düzenlemeye yönelik çalı şmalar ı koordine ediyoruz . Eğer bu risk f aktörlerini kontrol
edememişsek bu çalışmalara rağmen , bu kez de eğer bu terapi veya danışmanlık
hizmet ine düşüyorsa o zaman o k ısm a alıyor uz ama bununla ilgili çalışmalar ım ızı
yapıyoruz.
NECDET ÜNÜVAR (Adana) – Şöyle bir şey var: Şimdi, Sayın Bakan da bize
gelip sunum yapt ığ ı zam an, aile destek uzmanlar ı ile aile hekimliği arasında bir
ilişki kur ulması gerektiğ ini konuşmuştuk. Aile hekim ler i
-biliyorsunuzinsanlar ın en zor ve çözüldüğü zaman en f azla mutlu ettiği sağlık problemler iyle
ilgilenen insanlar. Sadece aile hekimi de değil, aile sağlık elemanı diye bir kavram
var; hekimin yanında çalışan hemşiresi, diğer görevliler i de bu ekibin bir parçası.
Bu ASDEP uzmanlar ının -galiba yak ında sayısı da art acak - rakamlar ı artt ığ ı zaman,
özellikle aile hekim lerinde n başlamak üzere , toplumda köşe başı birtak ım meslek
mensuplar ı var; muhtarlar gibi, öğretmenler gibi, imam lar gibi, eczac ılar gibi. Yani,
bu f arklı köşebaşı kilit noktadaki insanlar la da irt ibatta o lunsa ve sadece bir aileyi ,
3-5 kişiden oluşan bir … Toplumun önemli ve stratej ik bir parçası konumunda
düşünmesi ve ona yönelik adım lar atması gerekiyor. Belki yeni başlayacak veya
eskiden başlam ış olan arkadaşlara böyle bir mekanizmayı da hem kurmasını he m
de yaşatmasını söylemek lazım.
ANKARA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRÜ SELİ M ÇELENK –
Başkanım, şöyle bir durum var: Şu anda biz Ankara’da tüm belediyelerim izl e bir
protokol yapt ık. Emniyet M üdür lüğümüzle, Millî Eğ itim Müdür lüğümüz le, tüm
kurumlar ı da bu prot okole katt ık. Tarım m üdürlüğünü de, tar ımda çalışan kadınlar a
yönelik de olmak üzere, hepsine bu eğitimleri, bahsett iğiniz bu bilgilendirmeler i
yapıyoruz, f arkındalık eğitimlerini yapıyor uz. Diyanet le de aynı şekilde, Diyanet ve
müf tülük başkanlığ ında tüm din görevlilerine yapıyoruz.
Bu ASDEP’teki çalışmada, biz, şu anda bize gelen müracaatlar ı ancak
çalışıyor uz yani boşanma süreci danışmanlığ ında. Ama , ASDEP’le beraber, burada
baktığ ım ızda -bir arkadaşım ız örneğini verecek - bunu tüm Ankara’da, gittiğimiz
ailede, o belirtt iğiniz gibi aile hekimleri o vakayı gördüğünde eğer onun ilgi alanı
hangisi kastediyorsa o alana yönlendiriliyor. Biz de bundan sonraki süreçt e ar z
odaklı art ık çalışmayı ASD EP’le devam ettireceğiz, bu ön em li dediğiniz gibi. Bunu
da ASDEP’le tüm Ankara’da yayg ınlaşt ıracağ ız.
TETKİK HÂKİ Mİ SEMRA UZUN – Şimdi, Müdürüm, şöyle: Bunun haber ini,
diyelim böyle bir şeye şahıslar m ı geliyor , yoksa… İşte, vekilim onu söyl emek istedi
anladığ ım kadar ıyla, diyelim ki muhtar böyle bir haf if yönlendiriyor.
ANKARA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRÜ SELİ M ÇELENK –
Yönlendir iyor, doğru.
TETKİK HÂKİ Mİ SEMRA UZUN – Yani, o yönlendirmeyi … Şahıslar bizzat m ı
müracaat ediyor , yok sa başkalar ı da bu şekilde size haber ver iyor mu “Şu ailenin
sık ınt ısı var.” gibi?
ANKARA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRÜ SELİ M ÇELENK –
Veriyor.
TETKİK HÂKİ Mİ SEMRA UZUN – Söylemek istediğim buydu.
BAŞKAN – İhbar mekanizması…
ANKARA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRÜ SELİ M ÇELENK –
İhbar mekani zmam ız çalışıyor.
NECDET ÜNÜVAR (Adana) – İhbar demeyelim de…
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BAŞKAN – Bilgilendirme diyelim.
NECDET ÜNÜVAR (Adana) – Bir örneği söyleyeyim: Şimdi, aile hekimi bir
hastayı takip ediyor diyelim, kadın veya erkek. “Ya, Hocam, art ık dayanam ıy orum.
Bu çocuk doğduktan sonra -engelli bir çocuğu doğdu, boşanma sebeplerinden bir isi
işte- eşimle di yaloğum bozuldu, bilmem ne oldu, z aman zaman aklımdan kötü kötü
şeyler de geçiyor.” d ediği anda, bu ihbar değil ama “ Ya, bak ın, burada böyle riskli
bir dur um var. Bu ris kli durum la uğraşmak gerekiyor.” d eyip o mekanizmayı
sağlamak lazım ama bunun adına ihbar demeyelim. Bunun adına merhem…
BAŞKAN – Vaka yönlendirme mekanizması var şeyde… Aile Bakanlığ ı bunu
kurdu, vaka yönlendirmeyi, bit irdi bildiğim kadar ıyla.
ANKARA AİL E VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRÜ SELİ M ÇELENK –
Bizde var zat en. Şimdi, kurumlara bunu anlat ıyor uz ve kurumlardan da bu gelmeye
başladı, devam ediyor.
NECDET ÜNÜVAR (Adana) – Esasında, bir şey söyleyeyim mi? Bu “mahalle
bask ısı, mahalle baskısı” diye ko nuşuluyor ya, kötü bir şeymiş f i lan gibi. Esasında ,
mahalle bu problem in çözüldüğü bir yerdi r. Yani, eski dizilerde, Yeşilçam
f ilmlerinde f alan da gördüğümüz, annelerimizin yaşayıp bizim çok f azla
yaşayamadığ ım ız mahalle , bu tür problem ler i kendi içer isinde çözebilen bir
mekanizmaydı. İşte, öyle bir mekanizmayı bizim yeniden yaşatmamız gerekiyor yani
yeniden belki de oluşturup onu beslememiz gerekiyor, o açıdan söylüyorum. Yoksa ,
her hadiseyi böyle bir problem gibi de değil “Ya, Ergün, şey yapma, üzülme kard eş,
geçer.” f ilan demek bile bir işt ir biliyor m usunuz?
TETKİK HÂKİ Mİ SEMRA UZUN – Hayır, siz hekim olarak şunu bilirsiniz ki:
Zihin acı çekince beden hayk ır ıyor. Mesela, bizim dosyalar ım ızda da genellikle
kişilerin çok ciddi ama bir türlü teşhisi konmam ış rahatsızlıklar ı var. D önüp
baktığ ınız zaman, bunlar ın hepsinin aslında eşler arasında veya eşlerle birlikte
olmasa bile, yet işen, büyüyen çocuklar ın ciddi ergenlik sorunlar ıyla boşanma
aşamasına gelen çif tler var. O hastalıklar ı öyle görüyorsunuz yani sür ekli baş
ağrısı, mide ağr ısı, bağırsaklar ındaki birt akım sık ınt ılar. Dosyalar da bunlar çok
bariz geliyor ve genellikle , mesela tanığ ı dinlediğim zaman -çok özür dilerim,
Karadeniz’in tabir idir - marazlı kelimesi kullanıyor , “Bu hasta, bunun kaf adan haf if
rahatsızlığ ı var, beden olarak bir türlü iyileşmedi.” g ibi… Yani, zihin acı çekince
beden ciddi ciddi hayk ır ıyor, öyle bir dur um söz konusu dosyalar da çoğunlukla.
ANKARA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRÜ SELİ M ÇELENK –
Şimdi, mahkemeler de -ŞÖNİ M’de göreceğiz. öf ke kontrolünü ya pan arkadaşlar
örnek verecektir - orada bu olaylar la, hakikaten, karşılaşt ığ ım ızda vatandaş bunu
söylüyor yani öf kesini kontrol edemeyen , mahkemeden kararlı geliyor bize, onlarla
çalışıyor uz. Sizin d e bahsett iğiniz gibi, vatandaş şöyle diyor: “Beni bugüne kadar
kimse muhatap alıp dinlemedi.” Böyle de söyleyenler oluyor. Dolayısıyla, küçük bir
dokunuş bile insanlar ı etkiliyor. Onun için , bu kurumlarla olan çalışmam ız
Ankara’da canlı ve - dediğim gibi- biz de devam lı irtibattayız ama ASD EP’le biz
kendimiz göreceğiz onu art ık yer inde, bir az da onun için ASD EP’i önemsiyorum,
Aile Sosyal Destek Programı’nı. Çünkü , bizim alanda ekiplerimiz olacak, aile ekibi
gibi, bizzat görecek olayı. Şu anda belki o kurumla r ın hepsine yansım ayan olaylar
var, birçok yerde gizli kalm ış -belki değil, var zat en, görülüyor bu - ASDEP’le
beraber de onlar ı daha hızlı bir şekilde çözm üş olacağ ız.
BAŞKAN – Evet, bir örnek vaka dinleyeceğiz herhâlde, onu dinleyelim.
SOSYAL HİZMET UZMANI EBRU KÜÇÜKDÜVEYKİ – Sayg ıdeğer misaf irler,
öncelikle hepiniz hoş geldiniz.
Geçen sene Ankara’da pilot olar ak başlat ılan ASDEP Pr ojesi’nde sosyal
hizmet uzmanıyım.
Eşi taraf ından terk edilen ve 2 çocuğuyla birlikte yaşayan bir kadınla birlikte
çalışt ım. Şimdi, öncelikle -sizin de if ade ettiğiniz gibi - mahalle içindeki sosyal
destek mekanizmalar ını en etkili bir şekilde n asıl kullanabileceğimiz üzerine…
Zaten önceliğim iz daha çok buna yönelik olduğu için alana çık ar çıkmaz ilk
yapt ığ ım ız şey mahallenin muhtar ıyla tanışmak oldu. Daha sonrasında, bizim görev
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alanım ıza düşen mahalleler deki ilköğretim okullar ına giderek oradaki psikoloj ik
danışman ve rehberlik hocalar ıyla tanışt ık , müdür beyle tanışt ık. Ekonomik destek
iht iyacı içinde olan ailelerle ilgili y apabileceğimiz çalışmalardan ve destek
kanallar ım ızdan bahsettik.
Burada sadece uf ak b ir detaydan bahset mek istiyorum , belki sonraki ASDEP
Projesi için, art ık proje değil, genele yayg ınlaş t ır ıldığ ı için pr ogram oldu ama…
Buradaki bence başlang ıç olarak ön emsediğimiz nokta, okul yönetim in in bu
süreçten haber dar olmasıdır. Biz kendimizi tanıtt ığ ım ız andan itibaren, öncesinde,
Bakanlığ ın bu ASDEP program ından bir şekilde bütün devlet kanallar ının haberdar
olması yani kurumsallaşması; karakolundan muhtarlığ ına kadar, okul yönet imine
kadar bizim ileride yönlendirme isteyeceğimiz bütün kanallar ın bu programdan
haberdar edilmesi.
Şimdi vakam ı paylaşmak istiyorum: ASDEP kapsam ında sorunlu olan
Özbezg in ailesinin evine 20 Şubat 2015 t arihinde ilk ziyar et gerçekleşt irilerek
aileyle tanışılm ışt ır. Direkt kapı çalınıyor ve aileyle tanışılıyor yani bu şekilde,
herhangi bir yönlendirme yok, z aten ziyar et esnasında karşılaşt ım bu aileyle.
Özbezg in ailesi anne ve 2 çocuktan oluşan çekirdek bir ailedir . Yapılan ziyarette
anne M.Ö.’yle görüşülmüş, bu görüşmeden annenin İstanbul’da bulunan evini ve
eşini terk ettiği, 2 çocuğuyla beraber bir seneyi aşk ın bir süre önce Ankara’da
yaşayan ailesinin yanına sığ ındığ ı f akat ailesiyle aynı konut u uzun bir süre
paylaşacak durumda olmad ığ ından çocuklar ıyla birlikte aynı apartmanın kapıcı
dair esini kiraladığ ı bilgisi edi nilm iştir. Temel sorun, anne M. Ö.’nün henüz
boşanmam ış, eşini t erk etmek zorunda kalm ış işsiz bir kadın olması, bununla
beraber, 17 ve 14 yaşındaki 2 erkek çocuğuyla berab er evin geçim ini
sürdüremeyecek dur umda olması ve maddi imkânsızlık lar içinde olmasıdır.
Gerçekten, tanışt ığ ım kadın , üzerinde bir pijamayla ve herhangi bir resm î belgesi,
nüf us cüzdanını dahi alamadan evini terk ettiğini söyledi, daha doğrusu terk etmek
zor unda kaldığ ını, çocuklar ıyla birlikte otobüse bindiğini, hiçbir resm î evr ak ı
olmadan Ankara’ya ailesinin yanına sığ ındığ ından bahsetti.
Çalışma süresi bo yunca 4 ev ziyar eti yapılm ışt ır, a yr ıca iş bir liği yapılan
kuruluş ve meslek elemanlar ıyla görüşmeler gerçekleşt irilmişt ir. Şu anda aileyle
bire bir ilet işim hâlinde olunup vak a takibi yapılmaktadır. Anne M. Ö. 41 yaşında,
ilkokul mezunu olup herhangi bir sağlık sorunu ve sabıka kaydı bulun mamaktadır.
Ankara’da ailesiyle birlikt e yaşayan M. Ö., bir akraba ziyaret i dola yısıyla gitt iği
Çorum’da eşi M. Ö. ’le tanışıp 1997 yıl ında resm î nikâhlı ol arak evlenmiş, bu
evlilikten H.Ö. ve C. Ö. adında 2 erkek çocuk dünyaya gelmişt ir. Eşiyle birlikte 2000
yılında İstanbul’a taşınmaya karar verdiklerini ve orada f ır ıncılık işiyle uğraşt ığ ını
söyleyen M. Ö., uyumlu bir evlilikler i olduğunu, her şeyin yolunda gittiğini f akat
zam anla eşinin ve ilişkinin gidişat ının değiştiğini, giderek ondan uzaklaşt ığ ını f ark
etmiştir. Bir süre sonra eşinin onu aldatt ığını öğrenen M. Ö., eşiyle sür ekli
tart ışmaya başlam ış, psikolojik ve duygusal şiddet tehdidi alt ında evliliğine devam
etmiştir. Bir süre sonra , eşinin eve geliş sık lığ ının azaldığ ını, giderek evine
uğramaz olduğunu , çocuklar ını ve kendisini hem maddi hem manevi yönden yoksun
bırakt ığ ını belirten m üracaatçı, ödenmemiş f aturalar ve bir iken kira borcuyla birlikte
uzun sür e komşular ının yardım ıyla geçindiğini if ade e tmiştir. Bulunduğu mahallede
M.Ö. için dolmuş şof örler inin kendi aralar ında para toplayı p M.Ö.’ye destek olması
da bir süreliğine içinde bulunduğu durum u idar e etmesini sağlam ışt ır. Bir iken kira
borcundan dolayı ev sahibinin çilingir çağ ır ıp çocuklar ıyla ber aber evine girmesini
engellediğini ve bu yüzden kara kola gidip hem eşinden hem ev sahibinden şikâyet çi
olduğunu belirten müracaatçı, İstanbul’da bir haf ta boyunca çocuklar ından ayr ı
sığ ınmaevine yerleştirildiğini ve daha sonra dayanamayarak ailesinin yanına
gelmeye karar ver diğ ini söylem iştir. Belki buradak i detay da dikkatinizi çekiyor
olabilir, sığ ınmaevinde de kadınlar açısından yeterli iyileştir ilmeler in olmadığ ından
da bahsedildi. Geçici bir süreliğine, bir haf talığ ına kalıp daha sonra dayanamayarak
çocuklar ıyla birlikte Ankara’ya geldiğinden bahsetti. Hani, belki İstanbul’da
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bulunduğu süreçte sığınmaevi kanalıyla da orada herhangi bir iyileştirmelere
yapılabilir idi ama Ankara’ya kadar geldi sonuç olar ak kadın.
Evliliklerinden bu yana ailesiyle mesaf eli bi r ilişkisi olduğunu belirten M. Ö.,
yanına herha ngi bir giyecek eşyasını dahi alamadan, çocuklarıyla birlikte,
komşular ının dest eğiyle Ankara’da yaşayan ailesinin yanına sığ ınm ışt ır. Ailesinin
yanında çocuklar ıyla birlikte rahat edemedikler i için aynı apar tmanı n kapıcı
dair esini kiralayan M. Ö., babasının ekonomik yönden çok sınır lı desteği olduğunu,
evin eşyalar ını belediyeden sağlanan yar dım larla tamamladığ ını if ade etmiştir.
Yapılan görüşmeler sonrası, M. Ö.’nün uzun süredir yaşadığ ı problemlerin etkisiyle
kendini güçsüz, çaresiz olarak hissettiği ve bu dur umu kanıksam ış olduğu
gözlenm iştir. Dışar ıdan gelen geçici maddi destekler ve içinde bulunduğu durumu
idar e etme alışkanlığ ı gözlenen müracaat çının düşük öz güveni ve yetersizlik
kayg ısı dikkat çekmektedir. M. Ö.’nün hikâyesi alınırken , ona yardımcı ola n geçici
destek mekanizmalar ından aşır ı bir minnettarlıkla bahsederken, düzenli destek
alamadığ ı yak ınlar ından aşır ı sit emkâr vurgularla şikâyet etm esi, dolayısıyla bu tip
sorunlar ı yaşayan insanlar her şeyi uç duygularla if ade etme yönelim inin ağ ır
bast ığ ını görüyoruz. Aslında, bizim yapt ığ ım ız uf acık bir destek onda ne kadar ciddi
bir şekilde iyileştirm eler e neden olacak, sonradan da bunu g öreceksiniz.
Çocuklardan bir inin yaşı 17, yine eğit im durumlar ı lise 3’üncü sınıf ta; diğer
çocuk 14 yaşında, 8’inci sınıf ta.
Anneanne zaten sür eci anlat ıyor, kızının babasıyla iyi bir iletişimi olmadan
evlendiğini, dolayısıyla babasının hep m esaf eli olduğunu, kocasıyl a olan ilişkiler inin
de belki babasıyla olan süreçten sonr a bunun aktar ıldığ ını ve üzüldüğünü if ade
etmişti.
Evin özelliklerine bakalım. Ev yaklaşık 100 metrekare , apartman dair esinin
eksi 2’nci kat ında. 250 lira kira bedeli ödüyor. 2 oda, 1 salon, mutf ak ve zaten
Sosyal Yardım laşma ve Dayanışma Vakf ından da birtakım eşyalar ı edindiğ ini
söylemişt i.
Aile hakkında görüşme tekniğiyle, gözlem tekniğiyle ve resm î kayıt
sistem iyle bilgi topladık. Sorunlar ım ız, annenin eşiyle bir seneyi aşk ın bir sür edir
görüşmeyen ve boşanmak isteyen bir kadın olması, 2 çocuklu işsiz bir anne olması,
genç bir kadın, psikolojik açıdan yıpranm ış, sosyal çevresi k ısıtlı bir kadın olduğu
gözlenm iştir.
Riskler zaten yet erince yansım ışt ır sunumumdan size. Okul başar ısı
çocuklar ın zay ıf . 2 erkek çocuk, lise çağ ında, ergenlik süreci, ailenin biraz daha
desteklenmesi gerekiyor ve babaanne ve dede de var aynı apartmanda ve o
kanallar ın da güçlendir ilmesi gerekiyor. Çocuklar İstanbul’da büyüdüğü için
babaanne ve dede kavr am ı da yeter ince o turmam ış. Dolayısıyla, çocuklar da biraz
büyük yetişkinler e mesaf eli yani okul başar ısızl ığ ı ve aile ilişkileri kopuk.
Güçlü yanlara bakalım. Ailesiyle mesaf eli bir ilişkisi olsa da diyalog
sürmektedir. M. Ö.’nün annesi ve kız kardeşiyle arası iyidir. Çocu klar ın 14 ve 17
yaşlar ında olması, 2’sinin okula devam etmesi M.Ö.’nün kendine ayırabileceği
zam an dilimi açısından uygu ndur. M.Ö. orta yaşlı ve sağlıklı bir kadındır, bir işt e
çalışabilmesi için gerek duyulan zaman ve enerjiyi sağlayabilecek kapasitede ol an
okuryazar bir kadındır.
Güçsüz yanlar: Annenin 2 çocuklu, yalnız yaşayan işsiz bir kadın olması, eve
giren düzenli bir gelirinin olmaması, tek ebeveynli bir ailede yetişmeler ine bağlı
olar ak gelişimsel süreçlerinde çocuklar ın karşılaşt ıklar ı zor luklar, aile üyeler inin dış
sistem lerle kurduğu ilişkiler inde sorunlarla baş etme kapasitelerinin düşük olması
ve kendiler ini yetersiz hissetmeler i.
Burayı geçmek istiyorum, kuramsal çerçeveyle sizi sıkmak ist emiyorum.
Yapt ığ ım ız çalışm alara bakalım. Koruyucu, önleyici çalışmalarla başladık.
Anne M.Ö.’yle yapılan görüşmelerde , evlilik birliğinin dağ ılmasıyla ber aber
üsteleneceği yeni rol ve sorumluluklar üzerine konuşulmuş, kendi hayat ı ve
çocuklar ı üzer inde daha aktif ve etkin bir konumda olmanın yollar ı planla nm ışt ır.
Aynı apartmanda yaşayan dede, anneanne ve teyzenin çocuklar ın hayat ında daha
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belir leyici rol üstlenebilmeleri için iş birliği yapılm ış, çocuklar ın psikososyal ve
gelişimsel süreçler i gereği önemler i aileye hat ır lat ılm ış, geniş aile olmanın manevi
destek boyutu vurgulanm ışt ır. Anne M. Ö., çocuklar ının gelişim döneminin
uygunluğu, kendisinin yaş ve sağlık yönünden elverişli durum u dikkate alınarak
İŞKUR’a yönlendirilmiş, bunun için gerekli evraklar ın hazırlanmasıyla beraber,
başvurusunun ivedilikle on aylanması için bizzat kendisine eşlik edilmişt ir.
Az önce de söylediğim gibi, resm î evraklar ı dahi olmadan Ankara’ya geldiği
için, İŞKUR’daki yet kili, sağ olsun , bizim girdiğimiz bu tar z kanalla bunu anladı ve
anneye diplomasını ve nüf us cüzdanını ayar lay abileceği süreyi de verdi ve
dolayısıyla kursa başlam ış oldu, resm î evraklar sonradan halledildi.
Anne M.Ö.’nün eşinden boşanma konusunda kesin kararlı olm ası ve bunun
için destek talep etm esi üzerine ücretsiz avukat tayini ve yargılama gider ler i için
Gelincik Merkezine yönlendir ildi. Bu da Ankara Barosunun bir hizmet iydi. Yalnız,
zat en, hepim izin bildiği gibi , kadının koru nma kararının çıkar ıl ması, işt e başka tür
işlemler sadece bu yolla olmuyor. Hani, biz o anki süreçte Gelincik Merkezinin
desteğini alab ilmişt ik.
Lise 3’üncü sınıf öğrencisi H.Ö. ve orta okul son sınıf öğrencisi C.Ö .’nün
okula devamlılığ ının önemi vurgulanm ış ve anne , şart lı eğitim ödeneğine başvur u
yapması için SYDV’ye yönlendir ilmişt ir. Çocuklar ının okul mot ivasyonunu art ırmak,
sosyal ve bedensel beceriler ini geliştirmelerine yardım cı olmak amacıyla
GÜÇKOBİ R Federasyonuyla iletişime geçilm iş, çocuklar bu konuda ikna edilm işt ir.
GÜÇKOBİ R Federasyonu Alt ındağ bölgesinde , zaten sportif f aaliyet ler i güçlü
olan bir kuruluş, bu bölgede yaşayan çocuklara çeşitli kurslar ver iliyor. Anne
M.Ö.’nün sosyal çevr esini gelişt irmek, kendine olan güvenini yeniden kazanmasına
ve içinde bulunduğu yalnızlık psikolojisiyle baş edebilmesine yar dımcı olmak
amacıyla, M.Ö.’yle aynı mahallede ve iki sokak mesaf ede oturan, ASDEP
kapsam ında tanışılıp İŞKUR’a yönlendirilen, kendis i gibi ev hanım ı olan F. Şanal’ la
tanışması sağlanm ış, aynı kurs ve saat lerde meslek eğitimi alabilmeler i için İŞKUR
yetkililerine bilgilendirme yapılm ışt ır. Çok tesadüf olmuştu. İki haf ta ön cesinde de
ben başka bir ev hanım ını yönlendirm iştim. Sonrasında , mahalleler f azla uzak
olmadığ ından dolayı iletişim numaralar ını sağlam ışt ım bir bir lerinin bilgisi dâhilinde.
Sonrasında zaten geri dönüşleri iyi olmuştu ev hanımlar ının.
Gördüğünüz üzere , iş bir liği yapılan kurulu şlar, İŞKUR, Alternatif Akademi İŞKUR bünyesinde zaten - SYDV - Sosyal Yardım laşma ve Dayanışma Vakf ı Gelincik Merkezi, GÜÇKOBİR.
Dinled iğiniz için teşekkür ediyorum. H oş geldiniz tekrardan, sağ olun.
BAŞKAN – Çok teşekkürler, s ağ olun.
Burada bütüncül yaklaşılması ve kurumlar arası koordinasyon önemli. O
anlamda, ASDEP’in başt an beri planlaması o şekildeydi, g üzel de bir örnek oldu
bizim için. Ben hem Müdür Bey’e hem kurum yöneticim ize hem de tüm arkadaşlar a
çok teşekkür ediyor um, belli, çok gayret li çalışıyor lar.
ANKARA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRÜ SELİ M ÇELENK – Biz
de çok teşekkür ediyoruz.
BAŞKAN – Toplant ıyı kapat ıyorum.
Kapanma Saati:13.00
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(ŞÖNİ M ZİYARETİ )
ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saat i: 13.22
BAŞKAN: Ayşe KEŞİ R (Düzce)
BAŞKAN VEKİLİ: Bayram ÖZÇELİK ( Burdur)
SÖZCÜ: Ali ÖZKAYA (Af yonkarahisar)
KÂTİP: Emine YAVUZ GÖZGEÇ (Bursa)
-----0----BAŞKAN – Değerli arkadaşlar, g örüşmelere başlıyoruz.
ANKARA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRÜ SELİ M ÇELENK –
Sayın Başkanım, değerli millet vekilleri; şimdi, tabii, siz ŞÖNİ M’in f aaliyet ler ini
biliyorsunuz. Burada sayın vekilimin de bilmesi açısından k ısa bir özet sunayım :
Şiddete uğram ış kadınlar kolluk kuvvet lerine müracaat ettiğinde ilk getir ildikleri yer
burasıdır. 3 katlı bir bina burası. Burada kadınla görü şme yapılıyor. Eğer kadın
konukevlerim iz varsa, kadın konuk evlerimizden bir ine yönlendir iliyor, dur umuna
göre. Eğer barınma ihtiyacı olan kadınsa f arklı bir yere, yani, işte, belediyeler in ve
bizim, biraz daha makul olan , herkesin de zaman zaman alındığı, sirkülasyonun çok
olduğu yer e. Ama can güvenliği sorunu varsa, onlar için özel bir güvenlikli kadın
konuk evim iz var, or aya alıyoruz. Bir de engelli kadınlar ım ız geliyorsa, o engelli
kadınlar ım ız için de ayr ı bir yer açt ık. Yani, Ankara’da 3 t ip kadın konukevim iz var
bu şekilde, çalışt ığ ım ız.
Kadının buradaki durumuna uygun görüşmeler i yapıldıktan sonra ne
gerekiyorsa o müdah aleyi yapıyor uz. Bur ada biz 7/24 çalışıyoruz yani gecenin hangi
saatinde ihbar alırsak alalım ya da kadın ne zaman gelirse gelsin kadını hiçbir zam an
mağdur etmeden gerekli görüşmeleri yapılıyor ve çalışma yapıldıkt an sonra da
hakkında gerekli olan bütün çözüm üretimleri sağlanm ış oluyor.
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi… A yr ıca, bu merkezde şiddete uğrayan
kadınlar ın, mahkemelerden bize gönder ilen kadınlar ın izlemesi, takibi yapılıyor. Bu
takipler sonucunda eğer kad ının hayat ında değişiklikler meydana gelm iş de eğer
düzelmeler olmuşsa zaten kendiliğinden düzeliyor ki “Tamam, benim durum um
düzeldi ancak maddi imkansız lığ ım var.” derse maddi boyutuyla olaylar ı tahlil edip
ona yardım sağlıyor uz. Ama eğer düzelmemiş de r isk taşıyorsa, yine, onu kadın
konukevi boyut unda değerlendir ip takibini devam ettiriyoruz.
Şiddet Önleme ve İ zleme Merkez inde, buradaki bütün arkadaşlar ım ız dosya
hâlinde büt ün vakalar ı değerlendir iyor, izlemeler ini bur adan sağlam ış oluyorlar.
Şimdi, burada bir de öf ke kontrolü var, bugün sizler e esas ar z edecek
olduğumuz konu. Öfke kontrolü, mahkemeler in bize denetimli serbest likle gönderm iş
olduğu kişiler var; eşine şiddet uygulam ış veya çevr esine şiddet uygulam ış. Ona öf ke
kontrol eğit im tedbiri ver iy or. Bu öf ke kontrol eğit im tedbiri ver ilenler in mut laka
gelmesi gerekiyor, zorunluluk var. G eliyorlar, belli bir müddet burada eğitim ler ini
alıyor lar, ondan sonra da biz rapor laşt ır ıyoruz ve sonuçlandır arak mahkemelere
bilgilerini veriyoruz.
BAŞKAN – O süren bir şey değil mi, devam eden bir şey? Bir kaç seansı olan
bir program, değil m i?
ANKARA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜR YARDI MCI SI SAMİ YE
KORKMAZ – Sekiz seanst ır, birazdan arkadaş anlatacak.
ANKARA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRÜ SELİ M ÇELENK –
Şimdi arkadaşım ız programım ızı bizlere anlatacak.
SOSYAL HİZMET UZMANI UMUT YAŞAR GÖÇ – Hoş geldiniz.
(Sunum yapılm ışt ır)
(Bu
bölümde
ses
kaydı
bozuk
olduğundan
deşif re
işlem i
gerçekleştirilemem iştir)
BAŞKAN – Arkadaşlar, dinledim. Benim çok önemsediğim bir konu. Bu kuruma
çok geldim, gittim, biliyorum. Yani, daha o tabelalar asılırken bile biz buralardaydık,
dışar ıda gördüğünüz çerçeveler bile asılırken buradaydık.
Onun için ben tekrar teşekkür ediyorum.
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Özellikle son k ısım lar ını önemsedim. Yani, çok norm bir davranış değişikliği
olmasa da önem li, kayda değer bir davranış değişikliği söz konusu. Bunu
yayg ınlaşt ırmalıyız .
Bu verdiğiniz “207” hangi tarih aralığ ı için geçerli?
SOSYAL HİZMET UZMANI UMUT YAŞAR GÖÇ – Bir buçuk yıldır.
BAŞKAN – Kuruluşundan bugüne aşağ ı yukarı, değil m i?
ANKARA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜR YARDI MCI SI SAMİ YE
KORKMAZ – Yok, bu proje bir buçuk yıldır…
Yani, burada en önemli madde, aslında arkadaşım ızın da söylediğ i, erkeklerin
if adesi “Biz kale alınm ıyoruz.” gibi. Y ani, “Dinleyen bir grup var bizim karşım ızda ”
bunu if ade etmeleri ve sonra geri bildir imlerde de zaten en önemlisi oydu. Haklar ında
tekrar alınm ış bir tedbir karar ı nın olmaması.
TETKİK HÂKİ Mİ SEMRA UZUN – 6284 bir daha uygulanm ıyor .
BAŞKAN – Bunu aslında arkadaşlar özel haber yapt ıralım, Öfke Kontrol
Program ı’nı. Bur aya biz birkaç muhabir gönder ip sadece Öfke Kontrol Program ı’nın
ne kadar işe yaradığıyla ilgili özel haber yapt ıralım. Yani, biz bunu kamuoyuna
duyuralım ki bu eğitimi al maktan erkekler çekinmesin; programlara dâhil olmaktan
endişe etmesinler. Sadece bunu anlatan bir haber yapt ıralım.
Şimdi, erkekler bu program ı almaktan endişe ediyor lar, psikologla
görüşmekten endişe ediyorlar sanki başka bir şey var gibi. Bak ın, bunlar ı n hem en
hemen hepsi mahkemeden gelmiş insanlar, mahkemeden yönlendir ilmiş ama bu Ö fke
Kontrol Pr ogram ı’ nı alanlar tekrar bu pr ogramı gerektirecek bir ihbarla gelmiyor lar
buraya. Yani, Öfke Kontrol Program ı’na dâhil olan erkekler bir daha bu şikâyet le,
şiddet şikâyet iyle gelmiyorlar.
Bu önemli, bu konunun kamuoyunda bilinmesi lazım. Erkekler , hatta kadınlar
da yani insanlar bu t ür tedavi programlar ına, görüşme programlar ına kat ılmayı f arklı
alg ılıyor lar, henüz bir özgüven oluşmadı ama özellikle hem kadın he m erkek
değerlendirmeler ini çok önemsedim bur ada , kendi diller inden olmasını . Bunu ne
kadar yayg ınlaşt ır abilirsek, ne kadar duyurabilirsek, şehrin geneline ne kadar
yayg ınlaşt ırabilirsek… Kasabada çözeceğiz biz işi, kalan her şey hikâye , açık
söyleyeyim. . Yani, yargıdaki diğer kararlar, cezalar davranış değişikliği oluşturmuyor
çünkü.
TETKİK HÂKİ Mİ SEMRA UZUN – Şey bile çok önemli yani ilk evrede müracaat
edildiği zaman - bu boşanma aşam asından önce - yüzde 100 başar ı sağlıyoruz. Bu
benim adliyedeki dosyalar ım ı yüzde 50 azaltt ığ ı gibi, 6284’ü m inimuma düşürür.
BAŞKAN – Koruma tedbirlerini de mi indirir?
TETKİK HÂKİ Mİ SEMRA UZUN – Korkunç minimuma düşür ür.
BAŞKAN – Hâkime hanım ın bu söylediğini çok önemsiyorum. Yani, ilk evrede
Öf ke Kontrol Program ı’nda yüzd e 100 başar ı sağlanıyor.
TETKİK HÂKİ Mİ SEMRA UZUN – Çünkü g erisi cenaze gibi oluyor ve onu
kaldırmak bize düşüyor ve o da çok daha vahim bir sorun. Yani, o ilk evre bizim …
Özellikle onu sor dum çünkü zat en dönmüyor, o çok güzel bir şey.
ANKARA AİLE VE SOS YAL POLİTİKALAR İL MÜDÜR YARDI MCI SI SAMİ YE
KORKMAZ – Evden uzaklaşt ırma karar ı… Tepki gösterdiği için erkekler… E vden
uzaklaşt ır ıldığ ında aslında böyle bir programla sürece dâhil edilmek onlar ın da o
öfkesini kontrol alt ına almak için…
TETKİK HÂKİ Mİ SEMRA UZUN – …çok uzun yani on beş günlük süre içinde
böyle bir karar verm ek… O zaman, tabii, o itham lar ın geri dönüşünü engelliyor.
Orada Ayşe Hanım’ın çok güzel bir if adesi var: “Risk f aktörünü çok iyi
hesaplamak gerekiyor.” Tabii çok kötü bir tavır sergilemi şse onun da mümkünü yok,
mümkün oldukça en uzununu vermek lazım ki…
BAŞKAN – Ama iki üç günde geçecek bir şeye üç ay tedbir karar ı ver diğinizde
-koruma tedbiri- öf ke büyüyor.
TETKİK HÂKİ Mİ SEMRA UZUN – Hayır, zaten, çoğu da -f ark ettiyseniz hep
konuşmalar da- anlık, o günü geçirmek için geliyor lar. Yani, o gün çoğu öf kelenmiş,
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işte, o gün derdini anlatsın, biraz rahatlasın; bir gün, iki gün sonra evine dönecek,
gözüken o.
BAŞKAN – Biz Genel Kurula yet işeceğiz. Aslında ben bu konuyu daha uzun
konuşmak ister im sizinle. Daha önce de geldiğin izde, biliyorsunuz, ne kadar
önemsediğim izi if ade ettik. Çok f aydalı buluyorum.
Ankara’da başka ŞÖ Nİ M açt ık m ı?
ANKARA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRÜ SELİM ÇELENK – Yok.
BAŞKAN – Aslında açabilsek başka bir yerde daha…
ANKARA AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜR YARDI MCI SI SAMİ YE
KORKMAZ – Yani, aslında Bakanlığ ım ızın böyle bir öngörüsü varm ış, planlamaya
alm ışlar.
KSG M ŞÖNİ MLERDEN SO RUMLU ŞUBE MÜDÜRÜ SERAP SEVER – Hizmet
gelişt irmesi, İstanbul, Ankara, Antalya, İzm ir gibi bir planlamam ız da var.
BAŞKAN – Siz merkez teşkilattan m ı geliyor sunuz?
KSG M ŞÖNİ MLERDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRÜ SERAP SEVER - Evet.
Yani, tüm ülkede , 81 ile yayg ınlaşma çalışmalar ının yanı sır a, büyük illerde
birden f azla ŞÖNİ M oluşturmaya yönelik d e çalışmalar ım ız, bir planlamam ız var.
BAŞKAN – Ö zel bir şey isteyeceğim. Benim şehrimde yeni kuruluyor ŞÖ Nİ M;
siz ŞÖNİ M Müdürü olduğunuz için söylüyorum. Ama bu Öf ke Kontrol Program ı’ nı
mutlaka, bir an önce , ŞÖ MİN kurulurken dâhil edelim Düzce’ye. Böyle bir şey yapalım
çünkü bununla başlarsa diğer şeyler hakikaten tali şeyler. Cenaze olmadan
kaldır ıyor uz, onun için çok önem li bir şey bu.
Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar hepinize.
Toplant ıyı kapat ıyor um.
Kapanma Saati:13.41

