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(Giresun)
28 Mart 2016 Pazart esi
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saat i: 09.10
BAŞKAN: Ayşe KEŞİ R (Düzce)
BAŞKAN VEKİLİ: Bayram ÖZÇELİK ( Burdur)
SÖZCÜ: Ali ÖZKAYA (Af yonkarahisar)
KÂTİP: Emine YAVUZ GÖZGEÇ (Bursa)
-----0----GİRESUN VALİSİ HASAN KARAHAN – Hoş geldiniz sayın vekillerim, Sayın
Başkanım; sizler i Gir esun’da görmekten, misaf ir etmekten büyük mutluluk duyuyoruz.
Önemli bir konuyu araşt ırmak için buradasınız. İnşallah çok f aydalı ola cağ ına,
yol göster ici olacağına inanıyorum. Giresun’umuzda bu konular çalışılıyor,
araşt ır ılıyor hem kamu olarak hem üniversite olarak bu konuda bizim de
hassasiyetim iz var ki olması lazım. Am a, sizler in bu çalışmalar ı, bölgenin genel
topoğraf yasını çıkar m ak bizlere de yol gösterici olacak. Çalışmalar ınızda başar ıl ar
diliyorum.
Tekrar, hoş geldiniz deyip sözü Başkanım ıza ar z ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sayın Valim, Değerli Vekilim, Değerli Belediye Başkan Vekilim, çok kıymetli
Komisyon üyesi arkadaş lar ım, uzm anlar ım ız ve G iresun’dan toplant ım ız a iştirak eden
çok kıymetli hazırun; hepinizi sevgiyle sayg ıyla selamlıyor um.
Öncelikle sesim için özür diliyor um. İki gündür at latamadığ ım bir grip var ama
bu iş yapmama engel değil, grip henüz beni yenemedi çok şükür.
Şimdi niçin bur adayız hemen k ısaca birkaç cümleyle onu izah edeyim. Aile
Bütünlüğünün Korunması ve Boşanma Olaylar ının Araşt ır ılması Kom isyonu olarak
bugün Giresun’dayız. Komisyonumuz 14 Ocakta ilk toplant ısını yapt ı. Tabii, araşt ır ma
komisyonlar ı dört aylık sınır lı süreli bir komisyondur. Biz 14 Mayısta raporumuzu
yazıp yet iştirm iş olacağ ız. Bir yandan r apor yazmaya başladı uzm an arkadaşlar ım ız.
Tabii, bu süre içer isinde -kişisel olarak Hülya Hanım ’l a önceden tanışır ız, o
da bilir- Aile ve Sos yal Polit ikalar Bakanlığında bir dönem çalışt ım, ondan önce sivil
toplum örgüt çalışmalar ım var. Biz sadece boşanma nede n ve sonuçlar ını
araşt ırmayalım … Aile bütünlüğünün korunması dediğimiz in ya da boşanma olaylar ı
dediğimizin evveliyat ı vardır , aile içinde bir mevcut sorun - ya da bu sorunla baş
edebilme yöntemi- bu sor un madde bağım lılığ ı olabilir, bir engell i bireyin hizmet
alması olabilir, şiddet olabilir, yoksulluk olabilir, eğitime er işim olabilir. Onun için
biraz daha bütüncül bakalım dedik, a slında işim izi birkaç kat art ırdık arkadaşlar ım ızla
beraber, sağ olsunlar ve biz bu anlam da tüm kamu kurum ve kuruluşlar ından ,
üniversitelerden yaklaşık iki-iki buçuk aydır hem araşt ırma sonuçlar ını hem mevcut
uygulamalar ını ya da öneriler ini dinledik. Akabinde d e bölgesel f arklılık lar ın … Çünkü,
sosyal olaylarda biliyor sunuz her zaman merkezde ür ettiğiniz çözüm yerelde bazen
karşılık bulamayabiliyor. Onun için , yereldeki sorunu yerelde görmek ve yereldeki
uygulayıcılar ı dinleyerek onlar ın önerilerini almak önem li. Yani, aile mahkemesi
hâkimler ini her şehir de dinliyoruz. Bazen Urf a’da f arkl ı bir sor unla karşılaşıyorsunuz
oranın
demograf ik
çeşitliliğ inden
dolayı,
Antalya’da
başka
bir
sor unla
karşılaşıyorsunuz ve her ikisinde f arklı öneril er getir iyor lar size, “ B u sorunu şöyle
çözelim.” ya da “Ş uradaki kanun maddesini ya da yönetmeliği şöyle düzenlersek daha
kolay çalışır ız .” diye. Bunlar ın her bir i bizim için çok k ıymet li. Bugün de onun için
buradayız.
Ben sözü çok uzatmayacağ ım çünkü hemen akabinde bir Trabzon pr ogram ım ız
var, çok kompakt yapıyoruz toplant ılar ı. Ama, öncelikle Komisyon üyesi arkadaşlar ım
kendilerini takdim et sinler. Çünkü, her bir i Türkiye'nin çok f arklı şehr ini temsil ediyor,
f arklı siyasi partiler i de temsil eden arka daşlar ım var. Ö ncelikle arka daşlar ım ı bir
tanışt ırmak istiyorum size, Kom isyon üye si arkadaşlar ım ı. Sonra belediy e başkan
vekilimizin sosyal belediyecilik , bu minvalde, bizim Komisyon konumuz minvalinde
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if ade etmek istediği bir konu varsa onu istirham edeceğim. Akabinde de toplant ım ı z
devam edecek.
(Kat ılım cılar kendiler ini tanıtt ı)
BAŞKAN – Şimdi burada davet li olan yer el uygulayıcılara sırasıyla söz
ver eceğim. Öncelikle Belediye Başkan Vekilim izi dinleyeceğiz yer elde ne tür sosyal
belediyecilik uygulamalar ı var. Akabinde aile mahkemesi hâkimimize, kolluk
güçlerine ve boşanma davalar ına giren avukatlar ım ıza söz vereceğim.
Format ım ız şu: İstirham ediyorum sizden, uygulamada karşılaşt ığ ınız sorunlar
ve bu sorunlar ın neyle çözebilir iz gibi çok kritik bilgiler istiyorum. Eminim çok güzel
uygulamalar ınız , çok güzel proje öner iler iniz vardır ama çok sınırlı bir vakit ti
yapıyoruz bu toplant ıyı. Onun için, zaman planlamasına çok dikkat edersek sevinirim
ama şu da var: “Şu eksik kaldı ve bunu da mutlaka söylemem iz lazım, rapor a girsin .”
diyeceğiniz bir şey varsa arkadaşlar ım ız, uzm anlar ım ız - vekillerimizden sonra otur an
arkadaşlar ım ız Meclis uzmanlar ı - size mail adresi verecekler. Rapora girmesini
istediğiniz bir husus ya da sonra aklınıza gelebilecek bir konu olursa istirham
ediyorum, ora ya mail atarak bunu değerlendirebilir iz. Eksik bir şey kalmayacak, o
konuda emin olun yani zamanı sık ışık kullanıyor uz, aman eksik kaldı demenizi
istemem, böyle bir endişeniz olmasın. Biz onlar ı mut laka rapora dercedeceğiz.
Şimdi sayın vekilim ize ver iyoru m, o da heyeti bir selamlasın. Akabinde
başkanım ızdan devam edelim.
SABRİ ÖZTÜRK (Giresun) – Sayın Valim, Değerli Başkanım, çok kıym etli
millet vekiller imiz, değerli kat ılımcılar, değerli misaf irlerim iz Giresun’a gelen; ben de
hepinizi sayg ıyla selamlıyoru m.
Ben öncelikle Komisyon Başkanım ıza ve üyelerim ize bu toplant ıyı Giresun’da
da tertip ett ikleri için ilimiz adına teşekkür ediyor um.
Gerçekten toplumda son der ece önemli bir konu, çalışılm ası gerekiyor,
sorunlara çözüm üretilmesi gerekiyor. Bu anlamda çok f aydalı olacağ ı kanaatindeyim.
Kendim Adalet Kom isyonu üyesiyim. Dolayısıyla, ev sahibi olarak, gelen
Komisyon Başkanım ız ı, misaf irlerim iz i, onlar ı karşılamak için geldim. As lında bir
başka program ım var. B en bir azdan izin alıp gideceğim. O yüzden af f ınıza
sığ ınıyorum.
Tekrar, ilim ize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ben toplant ının hayır lara vesile
olmasını diliyorum.
Hepinizi sayg ıyla selamlıyorum.
BAŞKAN – Sayın Başkanım, buyurun.
GİRESUN BELEDİ YE BAŞKAN YARDI MCISI ORHAN KURT – Sayın Valim,
Sayın Kom isyon Başkanım, değerli milletvekiller imiz , sayın vali yardımcılar ım, sayın
yarg ım ızın baro temsilciler i, değerli bürokrat arkadaşlar , basınım ızın güzide
mensuplar ı; Türkiye’mizde aile konusu hızla gelişen ekonomik ve sosyal
gelişmelerden en f azla etkilenen bir kurumumuz. Ben Komisyon Başkanım ıza ve
üyelerine bu konuda kapsamlı bir araşt ır ma yapt ık lar ı için teşekkür ederim. Hepsine
Giresun’umuza hoş geldiniz diyorum. Kendiler ini bur ada gör mekten memnun olduk.
Giresun Belediyesi olar ak biz sosyal be lediyecilik yapmaktayız. Bunun için
çocuktan yaşlıya kadar olan bütün insanlar ım ızla hem maddi hem manevi konuda
ilgileniyoruz. Ama, zamanın dar olduğunu söyledikler i için ben Giresun’daki evlenme
oranlar ı, kültür yapısı ve boşanma nedenler iyle ilgili açık lamalarda bulunmak
istiyorum. Geri kalanlar ı üniversitem izden, baromuzdan, yargım ızdan olan değerli
meslek mensuplar ı açıklar lar her hâlde.
Giresun Belediyesi olarak 2014 yıl ında 672 evlilik gerçekleştirilm iş olup yine
nüf ustan aldığ ım ız ver ilere göre 355 boşanma gerçekleşmiştir. 2015 yılında 831
evlilik gerçekleşmiş olup 306 boşanma gerçekleşmiştir. 2016 yılında 24/3/2016
tarihine kadar 100 evlilik gerçekleşmiş, 71 boşanma g erçekleşmiştir. Doğu Kar adeniz
Bölgesi’nde 2016 yıl ında ortalama evlenme yaşı erkek lerde 27,7; kadınlarda 24, 5.
Giresun’umuz ise 26 istat istiki bölgeden erkeklerde 3’üncü, kadınlarda ise 5’inci
olmuş bu yaş ortalamasında. Giresun’da erkeklerde evlenm e yaşı ortalama 27, 4,
kadınlarda ise 24 olarak gerçekleşmişt ir.
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Giresun’daki boşanma seb epler i nelerdir? Medeni Kanunu’muzda ve
Anayasa’m ızda evlenmenin nasıl yapıla cağ ı, aile bireyler inin nasıl korunacağı,
çocuklar ın nasıl korunacağ ı açık lanm ışt ır. Bunlar ı ben akadem isyenlere bırak ı yorum.
Nedenlerini söylüyorum: B ir inci neden, genelde adliye ye yansıdığ ı hâliyle bir likte,
şiddetli geçimsizlik olar ak belir leniyor ama tabii ki alt ında başka nedenler yat ıyor.
Hukuki terim olarak genelde şiddet li g eçimsizliği öne sürerek boşanma davalar ı
açılıyor. Bunlar ın başında ne gelmektedir? Ekonomik nedenler , eşler ve aileler
arasında inanç çat ışmalar ı, ekonom ik problemler, araya giren ikinci bir erkek veya
ikinci bir kadının var lığ ı ya da eşlerin bir birini aldatması, eşler den birinin uzun süren
hastalığ ı, alkol veya uyuştur ucu bağ ım lılığ ı, eğitim ve kültür el f arklılıklar, aile içi
şiddet. Aslında, gerçekte eşler arasında birlikteliğin sağlanması birbirimize tahammül
etmemiz ve birbirim izi sevmem iz, saymam ızdır. Aile içerisinde sevgi, sayg ı ortam ı
bit ince boşanma nedenleri de başlıyor. Tabii ki bir de ilimizde sahilden iç kesimlere,
Çamoluk, Alucra ilçeler ine gidene kadar en az 3 tane kültür kuşağım ız var. 1960’lı
yıllardan sonra köylerden şehre göç ve ekonomik yapılardaki, insanlardaki
değişimler, ayr ıca küçük şehir lerden taşr adan İstanbul’a, İstanbul’dan da yurt dışına
göçler olmuştur. Tabii ki bu göçler esnasında insanlar ın ekonomik ve kültürel
f arklılık lar ı nedeniyle birlikte yeni tanışmalar ve anlaşmalar olmuştur. Bu, neticede ,
eğitim ve kültürel f arklılık lar ın ve ekonomik nedenlerden dolayı insanlar arasın da
f arklılık lar oluşmuşt ur. Bir de ekonomik bağ ımsızlık lar la eşler en uf ak bir şeyde
birbirleri nden ayr ılm aktadırlar. Yani, art ık birbir ler ine taha mmül edemiyorlar. Niye?
Çünkü, “Benim ekonomik bağ ımsızlığ ım var, art ık ben ayr ı yaşayabilir im .” inancı var.
Fakat, toplumumuzda kültürel ve bizim Türk insanının inançlar ından dolayı bu
ayr ıl ık lar bask ılar la birlikte bazen bir leşmeyle sonuçlanıyor ama tabii ki toplum
içer isinde bu huzursuzluklar devam ediyor. Tabii ki burada Komisyon olarak, değerli
Komisyon
Başk anım ız
ve
üyelerim iz,
bürokratlardan
ve
yönet icilerden,
akademisyenlerden bu bilgileri alıyor lar. Bence sahaya inip Çamoluk’taki Alidede
köyünde bir Ali amca ile Ayşe hanım ın yaşant ısını gör seler, orada nasıl yaşadık lar ını
en az bir yıl sür eyle veya doğuda n göçen, İstanbul’a göçen bir vatandaşım ızın
taşradan geldiğinde oralar daki ekonomik ve kültürel ilişkiler sonucundaki
evlenmelerin ne kadar başar ılı olduğunu görseler daha katkı lı olacağ ına inanıyor um.
Çünkü, Türk millet i at aerkil bir ailedir. Biz tabii k i Avrupa Bir liği anlaşmalar ıyla bir likte
çağdaş bir pozisyon almak istiyoruz ama bunun yanında , bunu alırken de alt yapım ızı
da unutmamam ız gerekiyor. Onun için, bence t abandan t avana kadar bu konuyu
incelemekte f ayda var.
Ben bir az hızlı konuştum, bazı sa yın vekiller imiz de “H ızlı konuşuyor .” dediler
bana ama ben “Z am anım ız dar.” dediğiniz için konuyu k ısa kesmek istedim.
Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim, sayg ılar sunar ım.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Serap Erten Hanım, buyurun.
AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP ERTEN – Öncelikle, hepiniz hoş geldiniz
demek istiyor um.
Ben çok alışk ın değilim bu tür konuşmalara. Sayın valim de, belediye
başkanım da, millet vekilim de zat en gayet güzel konuştular. İ nanın şu mikrof on bile
beni bir a z heyecanlandır dı.
Şimdi, pek çok yaşadığ ım ız sorun var ama tabii bunu ne şekilde açıklayabilir im
tam bilm iyorum çünkü HMK’da yaşadığ ım ız birtak ım sık ınt ılar ım ız var, 6284 sayı lı
Yasa’dan kaynaklanan birtak ım sık ınt ılar var. Şimdi, HMK’da öncelikle , mesela, sulh
diye bir şey getirildi. İşte, ön inceleme arasında biz taraf lar ı biz sulhe davet ediyor uz
ama şöyle bir şey var: Aynı zamanda hâkimin yol gösterme gibi bir şeyi de yok yani
bir şekilde bir taraf a yol gösterme durum umuz da yok. H erhangi bir şe kilde bir şey
söylediğimiz zaman hâkimin reddi müessesiyle zat en karşılaşabiliriz. Şimdi, dosyaya
bak ıp da ben tar af lardan birine “B urada boşanmayı gerektirecek herhangi bir neden
yok .” bile diyemem çünkü öyle dediğim zaman davacı diyecek ki “Ha, davam ı
reddedecek.” Yani, bu bir görüş bildirme durumunda da olabiliyor. Ö yle bir sık ınt ım ız
da var. Yani, sulh getirildi ama bunu ne kadar uygulayabiliyor uz? Yani, sadece orada
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f ormatta kalıyor. B en kendi açım dan sulhü şu şekilde yapıyor um : Bar ışma ihtimaliniz
var m ı, çok f azla içeriğine gi rmeden ya da anlaşm alı bir şekilde boşanmaya çevir me
iht imalimiz var m ı olarak değerlen diriyorum. Çünkü, birazcık ötesine geçersem görüş
bildirme durumuna gelebilir. Öyle sık ınt ıl ar ım ız var. Y ani, ya sulhü tam anlam ıyl a
uygulayabilmek için hâkimler in üzer indeki bu bask ı kaldır ılacak. Mesela, baştan ben
diyebilmeliyim k i… Bir şey belir li zaten, her iki taraf ında geliri belli, ne bile yim, bin
lir a m ı istiyor davacı “Z at en bin lir a nın ortaya çıkması mümkün değil. S enin
alabileceğin en f azla 200 TL.” H ani, naf akalar açısından söylüyor um. Bir şekilde or ta
yol bulunabilir. Yani, sulh budur, taraf lar ı bir araya getirmek lazım.
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisar) – İhsası rey kavram ını yeniden tanım alıyız,
bizim baştan ber i söylediğim iz.
AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP ERTEN – Tabii. Orada bir sık ınt ı var. Ben
orada onu söylediğim zaman o zaman görüş bildirmiş oluyor um. Diyorum ki: “Benim
sana verebileceğim r akam 200.” B unu belirtmiş oluyor muyum? Oluyorum. Ama, bunu
rahat yapabilsem yargılamalar da uz amayacak, belki tek celsede bit irebileceğ im.
Ama, ben bunu birazcık belirttiğim zam an görüş bildirmiş durumuna geliyor um, o
zam an sulhü tam anlam ıyla gerçekleştir emiyoruz. O zaman ön inceleme aşamasının
da bence bir anlam ı kalm ıyor. Ön incelem e aşaması şu an sadece yarg ılamayı uzat an
bir durum vaziyet inde. Tebligatlar aşamasında zaten bizim yargılamalar ım ız uzuyor.
Yani, taraf lardan bir i eğer yurt dışındaysa öncelikle dava dilekçesini tebliğ edeceğiz,
cevap dilekçesi verildiyse ikinci cevap dilekçesi haklar ı var taraf lar ın. Sonra, tekrar
bir duruşma günü tebliği yapıyorum. Sonra , herkes geliyor, genelde de mesela, davalı
gelmedi, davayı takip bile etmeyecek ama ben yine de tahkikat duruşmasını da tebliğ
etmek durumunda kalıyorum. Yani, bu şekilde HMK’dan kay naklanan ve yarg ılamayı
uzatan müesseseler de var. Belki bu biraz daha daralt ılabilir. Ya bize biraz daha sulh
için bir imkân tanınsın yani her söylediğim bir görüş bildirme olarak
değerlendir ilmesin. Sonuçta yani biz hâkimsek her iki taraf a da yak ınız. Da vacı da
davalı da kadın da olsa erkek de olsa benim için bir, ben onlara insan gözüyle
bak ıyorum zaten, çocukl ar ını da düşünüyorum. O şekilde, sulh kavram ını
yapabileceğimiz için birazcık daha bize özgürlük tanınsın ya da tamamen ön inceleme
kaldır ılsın. Buradan kaynaklanan birtakım sık ınt ılar ım ız var. 6284 yani oradan
kaynaklanan sık ınt ılar ım ız kat kat f azla. Çünkü, 6284 kapsam ında gelen dosyalar
bize değişik iş olarak geliyor yani benim esas dosyam değil. Benim zat en ayda 60
tane dosyam var sadece esas do syası gelen, yılda 700 dosyam geliyor. Sonra , bunun
haricinde 700 dosya kadar da değiş ik işt en gelen dosyalar ım var. Ş imdi, bunlar bizim
arada normalde tef erruat olarak görünen dosyalar ım ız ama benim için öyle değil yani
her bir değişik iş dosyası benim da ha çok titizlendiğim dosyalar. Çünkü, eğer
bunlarda ben adil bir karar veremezsem ya da her iki taraf ı da gözeten orta yolda bir
karar veremezsem bunlar bize boşanma olarak geliyor. Mesela, 6284 sayılı Yasa
çıkt ığ ı zaman genelde şu şekilde uygulanm ış: Alt ı ay verilmeli ve erkek evden
uzaklaşt ır ılmalı. Hep bu gözle görülmüş ve daha sonra da ben kalemim le yapt ığ ım
konuşmalar da dem işlerdi ki : “Bunlar bize boşanma olarak geri döndü. ” Çünkü, kimse
bunu… Yani, normalde her ailede olmaması gereken bir şey ama uf ak tef ek bir
tart ışmada evden uzaklaşt ırma karar ı ver ildiği zaman bunun geri dönüşleri de
olabiliyor ve kötü bir şekilde dönüyor. Şimdi, ben genelde önüme gelen dosyada
hiçbir zaman kolay kolay evden uzaklaşt ırma verm iyorum. Çünkü, insanlar arasında
bir tart ışma, bir sorun varsa bunu evden uzaklaşt ırarak halledemeyiz ki. Yani, bunu
bir şekilde aile içer isinde konuşarak, görüşerek, çocuklarla da bir arada yaşayarak
bunlar ın halledilmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer, mesela, şiddet uygulama diye
ver iyorum, bak ıyor um, tekrar geliyorsa ve daha nitelikli geliyorsa evden uzaklaşt ırma
ver iyorum. Biraz daha dozunu art ır a art ır a ver iyorum ki eğer düzelecek bir şey varsa
zat en ilk verdiğimiz o tedbir karar ıyla düzeliyor, tekrar önümüze gelmiyor. Yani,
bunlar ı çok iyi u ygulamak lazım. Çünkü, tekrar bunlar ı n boşanma olar ak önüme
gelmesini istemiyorum. Bu şekilde gerçekten birtakım sık ınt ılar olabiliyor. Sonr a,
çocuklar ını düşünüyorum. Yani, evden uzaklaşt ırma verdik, nasıl görecek, nasıl

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
Komisyon : Aile Bütünlüğü (Giresun)
Tarih :28.03.2016

Saat :

Kayıt:Trabzon Yedek Stenograf : Uzman : ……………….

Sayfa: 5

tekrar bir araya gelmeye çalışacak , nasıl çocuklar ıyla ilet işimi sağlayacak? O kadar
sık ınt ılar ım ız oluyor ki.
BAŞKAN – Hâkime hanım, o konu hemen her yerde bizim önümüze geldi. Yasa
yapım sürecinde olan bir i olarak söylüyor um: Burada özellikle risk analizi çok önem li.
Yani, vaka kolluğa i lk geldiğinde ki birazdan kolluğu d a dinleyeceğiz, risk analizinin
yapılması önem li. Bazı yerlerde görüyorum standart olmuş üç ay ile alt ı ay ar ası.
Bazen çok minimum riskte , belki de iki gün vereceksiniz, iki g ün kaf alar ını dinleseler
rahatlayacaklar ama o iki gün dinlenecek yere alt ı ay ver ildiğinde benzer sorunlar
çık ıyor. Ama, riski çok yüksek bir yerde de vermemezlik edemiyoruz. Yani, risk
analizinin doğru yapılm ası ve risk analizine uygun tedbir karar ı nın uygulanmasında
bir düzenlemede ihtiyaç var gibi görünüyor şu an. Yani, bu konuda bir standart
oluşmam ış gibi görünüyor.
AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP ERTEN – Tabii. Yani, Türkiye genelin de
zat en tam bir standart yok. B azen arkadaşlar ım ızla konuşuyoruz, herkesin
uygulaması birbirinden f arklı. O da birta kım sık ınt ılara yol açabiliyor.
Mesela, adres gizliliği var, gerçekten çok büyük bir sık ınt ı. Nursel Hanım ’dı
galiba, bu haf ta bir dosyayla ilgili geldiler . Şimdi, şöyle bir şey var: Adres gizleme …
Önümüze gelen bir dosyada sadece benim adresimi gizle diye bir şey yok, yasada da
öyle bir şey yok. Mesela, normalde tedbirleri ver iyor uz, bak ıyoruz ki çok nitelikli bir
durum var, o zaman şahsın kimlik bilgileri, adresi gizlenebiliyor ama tek başına
insanlar zannediyor ki bunu ben hâkime gideyim, işte, adresim i gizlesin, kimlik
bilgilerim i gizlesin. Böyle bir şey yok.
Bir de şöyle bir şey var: Çok f azla suistim al söz konusu olabiliyor. Ben önüme
gelen bir olayı anlatayım. Gene kadın sığ ınma evinde kalıyor d u, adres bilgiler ini
gizledik. Şöyle bir şey var: Şimdi, ikinci eş gibi bir dur umu var m ış zat en, birkaç tane
de çocuklar ı var, bir eş daha var. Vir anşehir’de bir dava açm ış. Haklı m ı? Haklı.
Çocuğunu görmeye çalışıyor. Çocuğuyla ilgili kişisel ilişki talep etmiş, hâkim bey
reddetmiş çünkü gizli lik kararını görüyor , büyük ihtimalle o da tereddütte kaldı. O
dosyayı getirttim, sonra bana devamlı dilekçe göndermeye başladı. “ M ut laka şahsi
ilişki ist iyorum. Benim 3 çocuğum daha var b u kadından, onlara zarar verm iyor um,
yanım dalar da b en bu kızıma m ı zarar vereceğim?” Çocuğunu görmek istiyor. Haklı
m ı? Haklı. Yani, o kadar bu terazide şey durumundayız ki biz yani ortasında kalıyor um
ki uykular ım ın dağ ıldığ ı durum lar var inanın. Yani, normalde bu bir değişik iş
dosyasıdır ama benim için çok önemli ve bazen duruşmalar ın arasında ar a verip
bakmak zorunda olduğum dosyalar var. Yani, bu şekilde değ işik işler bizde o kadar
mağdur durumda ki duruşma arasında bakmak zoru nda olduğum dosyalar ve çok
önemli sonuçlara gebe kalabiliyor. Aynen bu şekilde. Yani, şimdi bu adam da haklı
değil mi, çocuğunu görmek istiyor bir şekilde. Ve bu olaylar ın önüne gidem iyor uz.
Sonra, ben, mesela, bu şekilde bir dosya geldiği zaman evveliyat ını, nerede yaşam ış,
orada boşanma dosyası var m ı, tü m dosyalar ını getirtmek istiyor um. 6284 de diyor
ki: “Geciktirilmeksizin ver ilir.” Şimdi, geciktirilmeksizin vereceğim ama yani böyle bir
kararı, adres gizliliği…
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisar) – UYAP’tan bak ın Hâkim e Hanım dosyalara.
AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP ERTEN – UYAP’t an zaten örneklerini
istetiyoruz biz ama insanlar…
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisar) – Yani, beklemeden UYAP’tan görebili rsiniz.
AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP ERTEN – Yok, onlar bir şekilde geliyorlar
ama bir sürü dosya olduğu için onlara tek tek o şekilde bakma imkânım da olmuyor
ama… Şöyle istiyorlar, mesela, ben bug ün tedbir mi istedim, tedbir biz de zaten çok
çabuk ver ilir, onda bir sık ınt ı yok ama adres gizliliği gibi bazı şeylerde daha da böyle
titiz davr anmaya çalışıyorum. Çünkü, çok suistimaller le karşılaşıyoruz gerçekten.
Yani, gerçekten böyle bir şeye iht iyacı var mı, yok mu, bazen borçlar ından m ı kaçıyor,
ne amaçla ist iyor, hiçbir şey yok. Delil aranmaksızın ver ildiği için onda da bazı
sık ınt ılarla karşılaşıyorum.
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisar) – Çözüm öner inizi söyler misiniz? Siz aslında
bizim aradığ ım ız hâkimsiniz, tebrik ediyor um sizi. Necdet Hocam ’la da biz bu konuyu
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konuşuyorduk. Hâkim arkadaşlar ım ız hemen üç ay, alt ı ay uzaklaşt ırma ver ip aileyi
tamamen parçalayan hususlar meydana getiriyor. Siz bu konuda daha hassas
davranıyor sunuz.
Somut öner iniz nedir ? Kanun değişikliği olursa hangi şekilde düzenleme hem
bütün Türkiye'de doğru uygulamaya hem aile büt ünlüğünü tesise vesile olur?
AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP ERTEN – Şimdi, öncelikle şöyle bir şey
var: Bu 6284’ün bir de kapsam ını belir lem ek lazım, bir de o aşamayı da ben söylem ek
istiyorum. Bazen apartman kavgası önümüze geliyor. İşte, aidat ı ödemem iş kadın
önümüze geliyor. Şimdi, orada mağdur kavr am ın ı tam olar ak belir lemek lazım. Yani,
her kadın m ı ya da hangi olayın içinden gelmiş kadınlar ? Aslında bizim amacım ız
belki de ev içinde g örünmeyen birtakım şiddeti ortaya çıkart mak, bunun tedbirler ini
almak ama bu kanunu da bir şekilde kötüye kullanan birtak ım insanlar da var. K ar ar
ver irken “6284 kapsam ında değil .” diye reddettiklerim var ama o kadar az ki çünkü
biz de tereddütte kalıyoruz. Hemen bu tür olaylarda bize söylenen kadın cinayetleri.
Haklılar, o konuda bir şey demiyor um am a bir apartman kavgası, bir aidat ı ödememe
bile benim önüme geliyorsa ya da ne bileyim, asli hukuktan çık ıyorlar, kadastr o
mahkemesinden çık ıyor lar, yer kavgası, f ındık bahçesi kavgası kardeşler arasında,
bunlar benim önüme 6284 olarak geliyor. Öncelikle, kesinlikle kanunda o tanım ı daha
da net yapmam ız lazım. Mesela, aile bireyi, “aile bir eyi” derken dayı da aile bireyine
girecek mi? Ya, kaçıncı dereceye kadar? B elki bunlar bir şekilde daha net ortaya
çıkart ılırsa… İnanın hâkimler arasında daha “aile bireyi” kavram ının ne ol duğunu tam
olar ak anlayan yok. Yani, kimler ar asında? Kar deşler tamam ama dayı var m ı, am ca
var m ı, peki dede de var m ı? Yani, bunun bile tam olarak ayr ım ını yapam ıyoruz.
NECDET ÜNÜVAR (Adana) – O hükümler esnek mi bırak ılm ış?
AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP ERTEN – Yani, aile bireyi aynı evin
içer isinde yaşamasa bile aile bir eyi ama onu derken aile bireyinden kast ım ız çekirdek
aile midir, anne, baba, çocuk mudur, kardeşler de girer mi? Ne kadar yani hangisi
bizim kapsam ım ızda? İnanın onu ta m olarak göremiyorum bazen ya da dediğim gibi,
apartmanda meydana gelen bir kavgada benim… Yani, bunu daha net eğer
somutlaşt ırabilirsek benim önüme gelen mağdur vakası da belki daha az olacak ve
daha nitelikli olar ak bakabileceğiz.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Peki, aile olar ak bakın ve öner iler inizi
söyleyin, eşler arasında neler yapmak gerekir? Yani, nasıl bir öneriniz var?
BAŞKAN – 6284 sadece eşler arasında değil yani kardeşten gelen şiddet,
babadan gelen şiddet, sadece eşi düzenlem iyor. Hatta, aile de dem iyor or ada yani
işte nişanlılar…
AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP ERTEN – Tabii, sevgililer, nişanlılar.
BAŞKAN – Onun için çıkt ı. 4320’den en önemli f arkı o zaten.
AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP E RTEN – Şimdi buradaki güzel şey, ben
şunu da söyleyeyim: Şimdi, 17 yaşında -hepim izin çocuklar ı var - liseli bir k ız, her gün
okulun önüne gelen bir i var, her gün ısr arla ta kip. Şimdi, bu tür şeyler var. Z aten
6284’ün amacı bu insanlar ı korumak. Yani, bu insanlar ı korumak ama arada o kadar
çok ilgisiz, alakasız şeyler de geliyor ki bunlar ı ayık lamakla da uğraş ıyorum bazen.
Yani, inanın bazen bir olayda 5 -6 kişinin ismi geçiyor, k im kime ne yapm ış belli değil.
Her şeyi kolluk bize gönderiyor “aile içi şiddet ” çünkü onlar da bilmiyor lar. Önce aile
içi şiddette bizim önümüze gelecek olan dosya sayılar ı, dosyalar ın hangileri olduğu
ayık lanmalı. Bak ıyor um tedbir de ist ememiş ama her şey bize geliyor. Çünkü, şu
mant ık da var şimdi onlarda: “ Bir şekilde hâkim görsün de o karar versin. ” Ama, zat en
o kadar çok dosyam var ki ne diyor um, duruşma yaparken inanın beş dakikal ık bir
nef este önüme dosyalar geliyor, bir yandan bak ıyor um, daha önceki dosyalar ı var m ı
diyorum, hemen onlar ı getirtelim. Çünkü, bu da önem li. İ lk def a mı geldi, yoksa bu
ısrar la devamlı aile içinde bunu yapıyor mu? Şimdi, bu tür şe yler de oluyor.
Bir o lay daha anlatacağ ım size. Tedbir karar ı vermişiz, ihlal etmiş, zor lama
hapsi verdik. Kadın kapıya geldi , diyor ki: “Lütf en vermeyin çünkü içer i girerse daha
kötü şeyler başıma gelecek.” Şimdi, bizde bir şikâyete tabi değil ki. Şikâyetten
vazgeçt iler, bar ışt ılar, o da net değil. Y ani, şikâyete tabi olsa eğer… Mesela, diyor
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ki: “Ben vazgeçt im, aman ist emiyor um, hiçbir şey vermeyelim. ” Zaten o dosya
açısından kesinleşmişti. Bu da net değil. Ö ncelikle bu da yapılabilir, şikâyete tabi mi
yani bizdeki şey. Şikây eti geri aldığ ı zaman…
GİRESUN ÜNİ VERSİ TESİ KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA
MERKEZİ MÜDÜRÜ HÜLYA UĞUR TANRIÖVER – Olmamalı da zaten.
AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP ERTEN – Şimdi, öyle diyorsunuz ama
mesela, diyelim ki ufak tef ek bir hakaret etti, ikinci kez yine hakaret etti, şimdi burada
ben bir zorlama hapsi vereceğim am a - veriyoruz zaten , eğer onu görüyorsak
ver iyoruz- ne olacak? Şimdi, bir şekilde bunu hayat ı na devam ettirmek de istiyor lar.
İçeri girmesini de istemiyor. İçer i girdiğ i zaman gerçekten daha da kötü olacağ ını
düşünüyor. Çünkü, ben dosyalarda görüyorum, birbiriyle eşler ini aldat ıyor lar, bunlar ı
aff ediyorlar. Neler var, ne olaylar af f edilmiş. Zaten şimdi Yarg ıtay da biraz bu yönüyle
bak ıyor. Aile içerisinde ne yaşanırsa yaşansın, on yıl darp mı gördü, aldatma m ı
gördü, bir şeyler e katlanmak zorunda m ı kaldı, üç gün aynı evde yaşadı m ı … İnanın,
bir dosyam yeni bozuldu benim, ben şoklardayım ; kadın aldat ılm ış, her şey ortaya
çıkm ış, tanıklar la belli, sadece on gün çocuk çok ağladığ ı için ka dın aynı evde
yaşamak zorunda kalm ış. Şimdi, “B urada ret kararı verilmeliydi . ” diye bozuldu ve ben
gerekçede de belirttim “B u bir ar aya gelme değildir. S adece çocuk isted iği için bir
araya gelm işlerdir. G özden bir kaçma da yok. ” Bu şekilde af kapsam ı çok g eniş
uygulanıyor.
Bir sürü sorun var yani bu k ısacık süre içer isinde hangilerini söyleyeceğim i
ben de bilem iyorum ama.
BAŞKAN – Hâkime Hanım, bunlar ı yazıl ı olar ak ala bilir miyiz sizden madde
madde? Yani, sizin sık ınt ı yaşadığ ınız hususlar ı madde madde al alım. Biz bunlar ı şu
an ses kaydına alıyo ruz ama madde madde alalım bir de onlar ı sizden, yazıl ı olar ak
da rica edelim.
AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP ERTEN – Birtak ım sık ınt ılar ım ız var. Siz
söylemişt iniz “Ö nlem olarak ne yapılabilir ?” Benim açımdan, benim önüme gelen
dosyalarda -hani, nasıl olur, bir ceset hâline gelir ya böyle - art ık yapacak çok bir
şeyim kalm ıyor. Hani, belki bu akademisyenlerle, eğitimcilerimizle bana gelmeden
önce bir şeylerin halledilmesi lazım ki … Benim önüme gelen dosyalarda kurtar ıla cak
evlilik bile o kadar az ki anlatamam size. Zaten ben gözlerinden görüyorum
insanlar ın. O zaman diyorum ki: “İsterseniz ön incelemeyi er teleyelim .” ve bir daha
ki duruşmaya gelm iyorlar. Ama, art ık, bir süre sonra insanlar birbirler inden bir şekilde
sık ılm ış, kim i intikam almak için uzat ıyor inanır m ısınız yani hiçbir şey yok aralar ında,
bitecek bir evlilik. O yüzden de bu tür olaylar da da önüme geldiğinde zaten
kurtarılacak çok bir şey kalm ıyor. Mesela, alkolle t edavide bile, önce uf ak uf ak , işte,
dediğ im gibi, (a) bendini veriyoruz, son ra evden uzaklaşt ırma ver iyoruz. A lkolle
tedavide de hangi bir iyle… B ir sürü dosyada alkol var. İşte, pr omil olarak bak ıyor um,
kaç kere gelmiş ona bak ıyorum, art ık, belliyse, devamlı içiyor sa, birkaç def a alkolle
tedavi verdim. Şimdi, alkolle tedavide de gitmediği zaman bunun da birtak ım şeyleri
var. İşte, onu tam olarak, net olarak belki belir lemesi lazım. Ben alkolle tedavi verdim,
gitmiyor mu… Bir tanesi vardı mesela, onun a r aşt ırmasını yapt ırdım kolluğ a -bak ın
hâlâ söylüyorum, bu değişik bir iş, inanın çok uğraşıyorum bunlar la - işte kolluk
vasıt asıyla bunu tes pit ettim kendi mi gitmedi, yoksa gidemedi mi; ayağ ını k ırm ış yani
bu şekilde bir şey oldu. B iz bunu gidemedi olarak değerlendir dik. Çünkü, herkes e de
ben o imkânı sağlayamam, götürüp getirecek, orada tedavi sağlayacak ya da
gitmediği zaman bunu ben bir zorlama hapsi uygulanması olar ak g örecek miyim, bu
da net değil. Şimdi, bunu hâkimin bir isi görebilir, birisi görmeyebilir. Yani, bu net lik
yok. Sonra, kolluk taraf ından ver iliyor mesela bu t edbir, o rada zat en bu şahsa
im zalat ılıyor. Şimdi, burada tebliğ sayılacak mı, sayılmayacak mı? B unda bile
mahkemeler arasında tam bir birliktelik yok. Çünkü, daha sonradan biz onama karar ı
ver iyoruz ya, onu d a tek rar tebliğe çıkartıyoruz; k imi ona bakıyor, kimi bakm ıyor.
Mesela, ben bakm ıyor um çünkü eğer kolluğun verdiğini imzalad ıysa bundan
haberdardır art ık. Y ani, t ekrardan şiddet uygulamaması la zım. Uyguluyorsa bu bir
kötü niyettir zaten. Benim kararım o arada t ebliğ edilmeyebilir çünkü zaten kaçıyor,
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başka bir yer e gidiyor ya da bir şekilde adresini değişt irebil iyor. Birtak ım sık ınt ılar
var. Yani, tebligatta da sık ınt ı var, sür eler ne zaman başlayacak, üç aylık tedbir
ver iyorsak bunun başlang ıcını herkes f arklı uyguluyor, tebliğden mi uygulayacaklar,
yoksa karar ın ver ildiği tarihten it ibaren mi? Yani, o tür birtakım sık ınt ılar olabiliyor.
Uygulamada tam bir lik yok. Benim konuştuğum biraz 6284 oldu ama gerçekten en çok
doldurulması gerek en yasa çünkü ondan kaynakl anan… Çünkü, en çok “ekonomik
şiddet” demiyor muyuz? “Ekonomik şiddet ” veya sair diğer şiddet demiyor muyuz?
Sonuçta bu 6284 sayıl ı Yasa eğer şiddeti önleme yasasıysa … Zaten evlilikler in
bitmesinin en büyük sebebi de ekonomik şiddet, sözel şiddet, darp, cebir, bunlar
sırayla geliyor. Bunlar ın hepsi zaten 6284’ün içinde. 6284’ü biraz daha der leyip
toparlarsak , bizim açım ızdan da biraz daha uygulamayı kolaylaşt ırabilirsek belki o
açıdan bir az rahatlama olabilir. Belki aile mahkemeler inde de … Yani, bir ara
düşünülmüştü, sulh ceza mahkemelerine mi ver ilecek diye, belki o şekilde kaldı ama.
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisar) – Sulh cezayı etkileyen k ısm ı size ver elim.
AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP ERTEN – Bilm iyorum art ık .
Şimdi, öyle bir sık ınt ı var. En azından bunlar bizim esas dosyam ız gibi
düşünülebilecek çünkü eğer öyle düşünülse buraya bir aile mahkemesi daha kurulur.
Çünkü, değişik iş olarak görüldüğü için kimisi bunu göz ardı ediyor ama gerçekten
benim esas sayım kadar bu dosyalar var ve bu dosyalar ı böyle bir tef erruat gibi değil,
esas olarak görmemiz lazım ki çünkü bunlar daha sonra bize esas dosyası olar ak
geliyor.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Hâkime Hanım.
AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP ERTEN – Rica ediyorum.
BAŞKAN – Necdet Bey, buyurun.
NECDET ÜNÜVAR ( Adana) – Ben hâkime hanım ı gerçekten tebrik ediyorum.
6284’le ilgili bugüne kadar duyduğum, en azından benim duyduğum en berrak ve en
net if adelerdi. O yüzden kutluyorum. Mesleğini de içselleştirdiği için de ayr ıca
kutluyorum.
Şimdi, araşt ırma komisyonlar ıyla ilgili ben k ısa bir bilgi aktarayım
arkadaşlar ım ıza. Araşt ırma komisyonlar ı süreli çalışan, rapor layan ve ondan sonra
raporu ilgili makamlara ileten bir komisyon çalışmasıdır. Burada bi z aldığ ım ız
bilgileri, bize iletilen yazılı veya sö zlü if adeler i raporumuza kaydediyo ruz ve daha
sonra da kanun yapıcı o ilettiğim iz hususlar la ilgili kanuni düzenlemelerde birtak ım
değişiklikler, revizyonlar , kaldırma veya yeni birtak ım hükümler ortaya koyuyor. O
yüzden, burada hâkime hanım üzerinden söyl üyorum ama büt ün arkadaşlar ım ız için
geçerli, şayet bu k ısa zamanda -ki anladığ ım kadar ıyla bir azcık da k ısa olac ak
Trabzon program ı olduğu için - if ade edilemeyen hususlar olursa , onlar ı da yazılı
olar ak arkadaşlar ım ız hızlı bir şekilde bize aktar ırlarsa h em raporumuza koyma hem
de söylediğimiz şeylerin hayata geçme ihtimali artar. Ama , Serap Hanım da özellikle
6284’le ilgili uygulamada yaşadığ ı sık ınt ılar ı mümkünse m adde madde hızlı bir
şekilde yazıp gönder irse biz bu konular da raporumuza işler iz.
Bu vesileyle, hem hâkime hanım ı tebr ik ediyorum hem de diğer arkadaşlara
bu mesaj ı iletmiş olmak istedim Başkanım.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Hocam, sağ olun.
Şimdi Avukat Sevil Hanım ve Behice Hanım, sizler i dinleyeceğim.
Sevil Hanım, buyurun, sizden başlayalım .
AV. SEVİL GÖKSÜZOĞLU – Öncelikle hoş geldiniz diyorum.
Mesleğe ilk başladığ ımdan bugüne kadar dava türü olar ak en hızlı boşanma
davalar ı çok ciddi derecede art ış göstermiş. Benim ilk başladığ ım da çok azdı
boşanma davalar ı. N e yazık ki şimdi ciddi boyutta , aynı zamanda şiddet de çok ciddi
boyut larda. Benim en f azla önemsediğim konu, boşanma olacaksa da sağlıklı bir
boşanmanın sağlanması. Bu aşamada da şiddet, alkol, kumar gibi nedenlerle
boşanmalar da -hâkime hanım ın da belirttiği gibi - önleyici tedbir olarak t ıbbi t edavi
yöntemlerine başvurulması, y asada bu çok muallakta kalmış bir konu. Çok ciddi bir
şekilde tedavi edilm eler ini ben toplum bar ışı açısından çok önemsiyorum. Ayr ıca,
dediğim gibi, toplum bar ışı açısından sağlıklı boş anmalar ın gerçekleşmesi için de…
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Aynı zamanda iki yıllık da ara bulucuyum ama f iilî olarak hiçbir ara buluculuk
f aaliyet inde bulunam adık, yasa çok yeni, henüz gelişmedi, toplum da bilm iyor bunu.
Çünkü, kazan kazan prensibine dayandığı için bence ara buluculuk mü essesesi bu
arada ciddi bir şekil de toplum bar ışını sağlayabilir, s ağlıklı boşanmalar ın oluşmasını
sağlayabilir diye düşünüyor um.
Benim söyleyecekler im bu kadar. Hâkime hanım güzel bir şekilde if ade etti.
Bir de erken yaşt a evlilikler in mümkün olduğu kada r önlenmesini de
önemsiyorum. Ruhsal ve kişisel gelişimini tamamlamam ış çocuklar ın evlenmeler i
ilerde çok ciddi sorunlar a yol açıyor.
BAŞKAN – Ordu’da giderek azaldığ ı yönünde toplumda bir meyil old uğu
söylendi erken yaşta evliliğin . Gir esun’la ilgili bil giniz var m ı?
AV. SEVİ L GÖKSÜZOĞLU – Şöyle, Giresun’da gördüğümüz olaylar oluyor.
Şimdi, köyden kente hızlı bir göç olduğu için kendi kültür ler iyle geliyorlar ve ekonom ik
sık ınt ılardan, aileden kaçmak için de çocuklar erken yaşta evliliklere yönelebiliyorl ar.
En f azla da kaçarak evleniyor lar. Tabii, bunlar ın hepsi boşanmayla sonuçlanıyor ve
çocuklar ın çoğu da heder oluyor. Genellikle gördüğüm bunlar.
BAŞKAN – Teşekkür ederiz.
Yalnız, ben de bir Karadenizli olarak kaçarak evlenme bur ada bir evlenme
biçimi, Karadeniz’de evlenme yöntem i. Hatta, zorla kaçır ılm a çok ender görülen bir
durum. Yani, k ızlar rızasıyla sevdiğine masraf sız bir…
NECDET ÜNÜVAR (Adana) – Karadenizli kadını nasıl kaçır ırlar ya, k ızı nasıl
kaçır ır lar?
DENİZ DEPBO YLU ( Aydın) – Ben bir şey söyleyeyim.
Benim çocuğum 1994 doğumlu. O zaman orta sondaydı oğlum. Onun yaşıt ı
olan bir kızın kaçt ığ ını biliyor um. Şimdi, iki tane çocuk doğurdu, bir tanesi yet işt irme
yur dunda, baba şiddet uygulam ış, çok ciddi şiddet, çocuğun bir i kör, baba duvar a
f ırlat ıyor; biri annenin yanındaydı, o da perişan bir dur umdaydı, yardımlarla
geçiniyor lardı. En sonunda sanıyorum onu da çocuk yet iştir me kurumuna verdiler.
Çok zor şeyler.
BAŞKAN – Teşekkürler.
Behice Hanım, buyurun.
AV. BEHİCE ÇAVUŞOĞLU – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Değerli hazırun, tekrar, hepiniz hoş geldiniz.
Benden önce konuşan tüm kat ılım cılar ın belirtmiş olduklar ı hususlar a
katılıyorum. Gerçekten , aile çok önemli, toplumun temel yapısı ama tabii ki buradaki
çat ırt ılar sadece aile anlam ında da değil, toplumun tüm nezdinde problem lere neden
olabiliyor. Bu konuda sayın vekilim iz davet ettiği zaman , doğruyu söylemek gereki rse
biraz da kendi hayat ınızda da yaşadığ ınız birtak ım sık ınt ılar söz konusu olduğu için
ne kadar adalet li olabilir im, ne kadar objektif olabilir im diyor sunuz ama en azından
böyle bir Kom isyon çalışmasına katkı sağlayabilmek için bir e bir, sahadaki insanlar
gibi yaşadık lar ınızdan örnek ler vermenin de çok yer inde olacağını, en azından katkı
sağlayacağ ını düşündüm. Çünkü, çi f tler ya da gençler evlenirken “S eviyor um,
ölüyorum, bitiyorum .” mantığ ıyla beraber bir evliliğe adım atıyorlar ve evliliğin
sorumluluklar ı konusunda, bilinçlenme konu sunda, birbir lerinden ne istedikleri
konusunda, beklentilerinin ne olduğu konusunda hiçbir f ikirler i yok. Bu nedenle , ben
özellikle evlilik öncesinde eğit im danışmanlığ ı hizm etinin çok büyük bir önem arz
ettiğini düşünüyorum ve evlenecek adaylar ın kurumsal anlamda tüm Türkiye
genelinde yayg ınlaşt ır ılacak şekilde gerçekten ehil danışmanlar taraf ından
birbirlerine t ıpk ı bir ayna olacak şekilde evlilikteki beklentileri, sorumluluklar ı,
diyaloglar ı, iletiş im becer ileri… Y ani, bu konuda bir adım at ılmasını t ıpk ı sağlık
hizmet indeki koruyucu sağlık hizmet ler i gibi , deyim yerindeyse, benim deyim imle testi
kır ılmadan önce bu testiyi k ırmamak için neler yapabiliriz şeklinde bir çalışma
yapılması gerektiğini düşünüyorum dest eklenme hizmet i anlam ında. A ma, bu laf
olsun diye olmamalı Sayın Başkanım, değerli kat ılımcılar çünkü gerçekten bunu
yaşam ış bir insanım. Seviyor um, gerçekten severek evlendim ama bir bak ıyorsunuz,
geliyorsunuz ki bu sizin hayal ett iğiniz bir hayat değil, bu sizin beraber bir ömür boyu
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hayallerini k urduğunuz insan değil ve şu şekilde yapm aya başlıyor sunuz, yaşam ış
bir isi olarak söylüyor um: Önce kendinizde kusur bulmaya çalışıyorsunuz. Diyorsunuz
ki: “Ben iyi bir insan olsaydım bunlar ı yaşamazdım. ” Çünk ü, karşı taraf da size
eksiklikler inizi dile geti rmeye çalışıyor ve diyorsunuz ki: “Ben daha iyi olmalıyım . ”
Fedakârlık lar başlıyor. Yani, bir yapıyo rsunuz, iki yapıyorsunuz am a karşınızdaki
mutlu olmuyor ki. Çünkü, neden? Onun da evliliğe hazır lığ ı söz konusu değil. O da
evliliğini özgürlüğünü kısıt lam ı ş bir bask ı aracı olarak görüyor ve bunlar da nelerden
geliyor? Biraz önce dediğim gibi, o gençlik duygular ıyla ver ilen “Ö lüyorum, bit iyor um,
seviyorum, aşığ ım .” duygular ıyla geliyor. Dolayısıyla, gerçekten prof esyonel
anlamda, evlilik öncesi danışmanlık h izm etler inin laf olsun, torba dolsun zihniyetiyle
değil, uygulamasal anlamda başar ılı bir şekilde uygulanırsa en azından daha iyi
neticeler alınacağ ını, evlilik birlikteliğinin daha sağla m olacağını; gençlerin, çif tlerin
evlilik sorumluluğu konusunda en az ından bilinçlendir ilmesini… H atta, Sayın
Başkanım, benim bir görüşüm var. U zun süredir bunu düşünüyor um ama hep hayal
olar ak değerlendiriliyor, hiç kimse bunun uygulanabileceğine inanm ıyor ama ben
diyorum ki çoğu başar ılı uygulamalar aslında hayalden yola
çık ıl arak
gerçekleştiriliyor ve başar ılı olunuyor. Şu anda evlenmeden önce biz nasıl kan testi
yapt ır ıyor sak yasal olar ak evlendirme yönetmeliği gereğince , ben evlenmeden önce
de çif tlere bu biraz önce belirtmiş olduğum evlilik öncesi eği t im danışmanlığ ı hizmeti
kapsam ında kişilik testler i ve kara kter testleri yapılmas ını… Nihayetinde kişilik
testler i, karakter testler i yapıldıktan sonra biri mükemmeliyetçi bi r tip, diğeri
laylaylom bir tip olunca -“Hayır, siz ayr ılacaksınız .” demek anlam ında değ il am amükemmeliyet çi bir tip ile laylaylom bir tip dediğimiz t ip bir araya geldiğinde evlilik
sorumluluğunu nasıl kaldıracaklar ı konusunda, en azın dan, bu danışmanlık
eğitiminde kar şılık lı olar ak bir eğitim, bir destek verilir se bu anl amda ben iyi olacağını
düşünüyorum. “Neden?” diyeceksini z. Çünkü, ne oluyor? İşte, bira z önce söylediğim
gibi “Y a benim sevdiğim adam bu değil .” veya “ Benim sevdiğim kadın bu değil .”
diyorsunuz ve ond an sonra çat ırdamalar başlıyor, ilet işim zaten kopuyor. Bir süre
sonra… Şöyle ikil i bir şey var -bunu da söylemek istiyorum çünkü kendim de bizzat
bunu bire bir yaşam ış bir insanım - biraz önceki suçluluk duygusu “B en iyi bir insan
olsaydım bunlar başıma gelmezdi.” D aha sonradan, bir süre sonra kendinize göre bir
şeyler yapıyor sunuz, çab alıyorsunuz, ediyor sunuz ama sonuçta hiçbir şey olmuyor
ve sonra diyorsunuz ki: “Bu benim kaderim. B en bunu çekmeliyim.” İnanın , isterseniz
çok zengin olun, ist erseniz çok eğitimli olun, isterseniz pr of esör olun, ist erseniz
cumhurbaşkanı olun hiç önemli de ğil çünkü bizler bir az geleneksel yapıda da yet işmiş
insanlar ız, biz “Gelinlik eşittir kef en.” zihniyetiyle ye t işmiş insanlar olduğumuz için
“Yıkmak kolay, yapmak zor .” mantığ ıyla beraber hep bir mücadele içerisinde
oluyoruz. Ama, sonuçta kendinizden ödün ver iyorsunuz, çocuklar ınızı sağlıksız bir
ortamda büyütmüş oluyorsunuz. Aslında yine kendinize, çocuklar ınıza ve deyim
yer indeyse topluma zar ar veriyorsunuz.
Bu anlamda, k ısaca özetlemek gerekirse , evlilik öncesi eğit im danış manlığ ı
hizmet inin ben çok önemli olduğuna inanıyorum. Gençler in birbir ine ayna tut ma
vazif esi olduğunu düşünüyorum. İkinci adıma da biraz önce sayın hâkime hanım ın da
demiş olduğu gibi , kesinlikle kat ılıyo rum. Olayın boyutuna göre , şiddetin boyut una
göre evden uzaklaşt ırma her hâlükârda çözüm değil. Aslında bu ikinci aşamada yani
şiddetin uygulanm ış olduğu aşamada evden uzaklaşt ırma karar ının ver ilmesi yer ine,
diyaloğu geliştir ici, ilet işim i, bir likteliği, aile bütünlüğünü devam ettir ici şekilde bir
danışmanlık eğit iminin verilmesi nin, hizmet inin ver ilmiş olmasının en azından
kurtarılabilecek evliliklerde -aldatma varsa, dayak varsa, şiddet varsa veya üçüncü
şahıslar, kayınvalide veya diğer etkenler söz konusuysa - bunlar ın gider ilebileceğini
düşünüyorum.
Dediğim gibi, benim bir inci f ikrim , evlilik öncesi danışmanlık; ikincisi, boşanma
kararını vermeden önceki danışmanlık hizmet i . Evlilik aşamasında ortaya çıkan
sorunlar ın çözümü için danışm anlık hizmetinin önem li olduğ unu, daha sonradan da
boşanma aşamasınd a… Yine bir arkadaşım ız if ade etmişti, en sağlıklı boşanmanın
nasıl olacağ ı. Çünkü, art ık, boşanma aşamasında gerçekten eşler birbirinden nef ret
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ediyorlar, nef retlerini kusuyorlar, kinlerini kusuyor lar, bu en f azla çocuklar a zarar
ver iyor. Onun en sağlıklı şekilde olması konusunda eğitim danışmanlık hizm etinin
ver ilmesinin uygun olacağ ını düşünüyorum.
Son olarak da şunu söyleyeceğim: Benim bizzat kendi devam etmiş olduğum
bir boşanma davasında -boşanma davas ını açt ık - daha önceden koruma karar ı
alınm ışt ı, e vden uzaklaşt ırma karar ı alınm ışt ı ama hâlâ biz davalı kocayı
çıkartamadık. Boşanma davam ız sonuçlandı, hâlâ kocayı çıkartamadık evden. Yani,
şunu söylemek istiyor um: Jandarma , kolluk hizmet leri veya polis teşkilat ı ndan
özellikle evden uzaklaşt ırma kararla r ının uygulanması noktasında biraz daha dikkatli,
biraz daha titiz ve kadını önleyici ve koruyucu önlem lerin alınması noktasında
hassasiyet göstermeler ini rica ediyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Behice Hanım.
Müdür Bey, aslında belki önce size vermem lazım sözü. Evlilik öncesi eğit im
boşanma süreci danışmanlığ ı ve aile danışmanlığ ı uygulamam ız var.
GİRESUN ASP İL MÜDÜRÜ MUSTAFA TOSUN – Var ef endim .
BAŞKAN – Anlıyorum ki çok bilinm iyor, onu da f ark ettim şu an.
GİRESUN ASP İL MÜDÜRÜ MUSTAFA TOSUN – Ef endim , zat en boşanm a
danışmanlığ ı henüz yeni geldi, o konuyla ilgili çalışmalar var. A rkadaşlar ım ız, sosyal
hizmet uzmanlar ım ız burada o konuyla ilgili çalışmalar ı yapıyo r.
BAŞKAN – Aile Bakanlığ ının hem evlilik öncesi eğitim programı var, hem aile
danışmanlığ ı devam eden evlilikler , hem de boşanma sür eci danışmanlık programlar ı
var, bunu ben biliyor um.
GİRESUN ASP İL MÜDÜRÜ MUSTAFA TOSUN – Evet ef endim, var. Doğrudur
ef endim. O, zat en yakın zamanda bu konularla ilgili bir çalışma ama ai le eğit imiyle
ilgili daha öncesinde zaten f ormatör de yetişt iriyoruz aynı şekilde, o konuyla ilgili
çalışmalar ım ız da var. Arkadaşlar ım ız o konular la…
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisar) – Ar z odaklı değil yani talep odaklı.
BAŞKAN – Boşanma süreci danışmanı tale p odaklı.
GİRESUN ASP İL MÜDÜRÜ MUSTAFA TOSUN – Talep odaklı, evet.
Şimdi, bir de söz gelmişken eğer müsaade ederseniz Sayın Başkanım, sadece
gerçekleşmesini ar zu ettiğim konular ı bildirmek istiyorum.
BAŞKAN – O zaman önce sizi dinleyelim, sonra kolluğa v ereceğim sözü.
GİRESUN ASP İL MÜDÜRÜ MUSTAFA TOSUN – Tamam ef endim.
Şimdi, öncelikle , evlilik öncesi eğitim gerçekten önemli ancak bunu n nikâhtan
önce zorunlu olarak yapılması konusunda yasal çalışma lar ın yapılmasını arz
ediyorum.
BAŞKAN – Müdür üm, hemen y eri gelmişken söyleyeyim: Yasal bir çalışmaya
iht iyacınız yok. Harran Belediyesi meclis kararıyla bunu uyguluyor.
GİRESUN ASP İL MÜDÜRÜ MUSTAFA TOSUN – O zaman belediyemizden onu
arz ediyoruz.
BAŞKAN – Arkadaşlarla Urf a’ya gittik, Harran Belediyesi meclis karar ı alm ış,
bu eğitim program ını almayan hiç kimseye nikâh işlemini yapm ıyor.
GİRESUN ASP İL MÜDÜRÜ MUSTAFA TOSUN – Allah razı olsun, çok güzel
bir şey.
BAŞKAN – Her şeyi devletten beklememek lazım diyorum .
GİRESUN ASP İL MÜDÜRÜ MUSTAFA TOSUN – Bir incisi o.
ALİ ÖZKAYA ( Af yonkarahisar) – Ama, yasal dayanağ ı olmadığ ı için bir i dava
açabilir.
GİRESUN ASP İL MÜDÜRÜ MUSTAFA TOSUN – Tabii, dava açılabilir.
BAŞKAN – Tabii, o ayr ı bir konu . Yani, mevzuat düzenlemesi olsun, biz
raporumuza bunu dercedeli m ama uygulanabilir, k ısa mesaf ede de yol alabilirsiniz.
GİRESUN ASP İL MÜDÜRÜ MUSTAFA TOSUN – Sizlerden arz ediyorum bu
konuyu.
İkincisi: Evde bak ım hizmet ler inin bizden alınması, hiç olmazsa Sosyal
Yardım laşma Vakf ına verilmesi konusunda… Daha önce bu p lanlanm ışt ı ama bir t ürlü
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olmadı. Eğer böyle bir şey olursa biz arkadaşlar ım ızı araziye yayacağ ız. Aile eğit imi,
evlilik öncesi eğit imi ve diğer boşanmayla ilgili aynı şekilde…
BAŞKAN – Sosyal Yardım laşmaya alındı diye biliyorum.
GİRESUN ASP İL MÜDÜRÜ MUST AFA TOSUN – Henüz alınmadı ef endim,
hâlâ devam ediyoruz.
Bu konuda da bizler e destek verirseniz, yar dımcı olursanız…
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisar) – Bu ana işler inize engel mi oluyor ?
GİRESUN ASP İL MÜDÜRÜ MUSTAFA TOSUN – Tabii ki. Haf tanın beş günü
arkadaşlar ım ızı biz köyler e gönderiyoruz, inceleme yapt ırmaya gönder iyoruz,
denet leme yapmaya gönderiyoruz. Bundan dolayı, bütün meslek elemanlar ım ızı
hemen hemen bu işin üzerinde harcıyoruz.
BAŞKAN – Ama, onun kararı alındı, onu ben biliyorum.
GİRESUN ASP İL MÜDÜRÜ MUSTAFA TOSUN – Karar ı alınm ış durumda,
uygulama yok henüz ef endim, ondan dolayı.
BAŞKAN – Pek çok yerde alındı vakf a, nasıl olur da alınmadı onu anlamadım.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Peki, şöyle bir şey değil mi? Parayı Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığ ı veriyor, diğerine denet lettir eceksiniz, orada bir sık ınt ı
yok mu?
GİRESUN ASP İL MÜDÜRÜ MUSTAFA TOSUN – Parasıyl a bir likte aynı
şekilde…
BAŞKAN – Parasını zaten sosyal yar dım laşma veriyor, Aile ve Sosyal
Polit ikalar Bakanlığ ına ayr ıca başka bir bütçe değil.
2022 ve evde bak ım a sosyal yardım lar bütçesinden gidiyor.
GİRESUN ASP İL MÜDÜRÜ MUSTAFA TOSUN – Evet. Onun olması…
Bir de evden çıkar m ayı kolluk kuvvet leri -mesela, bazı şeyler ver iliyor,
“Çıkart ılsın.” diye hanımef endi söylem işti - tam böyle sağlam bir şekilde yapam ıyorlar,
istenilen şekilde. Kanuni açık lık lar var, ondan dolayı da kişiyle kavga etme, şu, bu
durumu var, bundan dolayı da sık ınt ı.
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisar) – İşin doğası da çok sert yapmayı götürmez
zat en, ondan sonra yeni f acialar getir ir.
GİRESUN ASP İL MÜDÜRÜ MUSTAFA TOSUN – Evet.
Ben teşekkür ediyor um.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Müdür üm, sağ olun.
Jandarma İ l Komutanlığ ından Yüzbaşı Şenol Tayan, buyurun uz.
GİRESUN JANDARMA İL KO MUTANLI ĞI YÜZBAŞI ŞENOL TAYAN – Sayın
Valim, Sayın Komisyon Başkanım, sayın millet vekiller i m, değerli misaf irler; öncelikle ,
hoş geldiniz.
Şimdi, Giresun İl Jandarma Komut anlığ ı olar ak öncelikle yapt ığ ım ız
f aaliyet lerden bahset mek istiyorum. Önleyici hizmetler kapsam ında , takdimi önleyici
hizmet ler kapsam ında ve müdahale hizmetleri yani klasik geleneksek kolluk
hizmet ler i bak ışıyla arz edeceğim.
Müdahale hizmet ler i kapsam ında Gir esun İl Jandarma Komutanlığ ının
sorumluluk alanında son iki yılda meydana gelen kadına yönelik şiddet olayı 2014
yılında 93, 2015 yılında 102 yani yüzde 9’luk bir art ış var. Yine, 2014 yılında şiddet
mağduru kadın m iktar ı 377, 2015 yıl ında ise 330.
Yine, şiddet mağduru kadınlar ım ıza yöneli k tedbirler kapsam ında 2014 yıl ında
32 tedbir karar ı al ındı, 2015 yılında 34 tedbir karar ı alındı.
Yine, bu şiddet olaylar ı sonucu 2014 yılında 1, 2015 yılın da 4 kadınım ız
hayat ını kaybetti.
BAŞKAN – Sayın Yüzbaşım, Jandarma bölgesinde ki nüf usunuz nedir?
GİRESUN JANDARMA İL KO MUTANLIĞI YÜZBAŞI ŞENOL TAYAN – 173 bin.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Kaç, şeyi duyamadım?
GİRESUN JANDARMA İ L KO MUTANLI ĞI YÜZBAŞI ŞENO L TAYAN – 2014
yılında 1, 2015 yıl ında 4 kadın hayat ını kaybett i.
Şimdi, sayısal ver iler bu şekilde, çok f azla akılda kalıcı olmayabilir ama bizim
gördüğümüz tedbir ler kapsamında konuşmak istiyorum.
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BAŞKAN – 4 cinayet kadın cinayeti mi, kasten adam öldürme mi? Yani, kişisel
husumetten m i, yoksa aile içi şiddet mi bu 4 kadın cinayeti?
GİRESUN JANDARMA İL KO MUTANLI ĞI YÜZBAŞI ŞENOL TAYAN – Bunun
içer isinde aile içi şiddet de var. H er hâlükârda aile içi şiddete dayanıyor.
BAŞKAN – Tamam.
GİRESUN JANDARMA İL KOMUTANLIĞI YÜZBAŞI ŞENOL TAYAN – Şimdi, bu
süreçte tespit ettiklerimiz i ar z etmek istiyorum.
Şimdi, malumunuz, b izim görev yapt ığım ız yer kırsal bölgeler ve k ırsal
bölgelere de bakt ığ ım ızda tamamen vatandaşlar ım ız da tar ım a dayalı bir ekonom i var.
Tarıma dayalı ekonomi olduğu için aile yapılar ını incelediğimizde yani bir Giresun
merkezindeki aile yapısı i le köylerdeki aile yapısı çok f arklı ve karşılaşılan şiddet
olaylar ı da çok f arklı. Yani, kırsal bölgedeki kadınlar ım ızın 6284’ten anladığ ı, sadece
bir sık ınt ı o lduğunda , eşiyle ilgili, ailesiy le ilgili bir sık ınt ı olduğunda 156’yı araması.
Yani, kanunun a yr ınt ılar ını bilmiyor. Bunlar ın anlat ılm ası gerekiyor yani ne yapılm ası
gerektiğinin anlat ılm ası gerekiyor.
Bir de böyle ola ylarla karşılaşıldığ ında -konuşmacılar ım ız da bahsetti - sadece
aile mahkemesinin, sadece kolluğun, sadece Aile ve Sosyal Politikala r İl
Müdürlüğümüzün tedbir ler i değil de devlet bütün kademeleriyle, örneğin , bunun
içer isinde
Diyanet
olabilir,
toplant ı
öncesinde
görüşme
yapt ığ ım ız
akademisyenlerim iz in, üniversiteler in içerisinde olması gerekiyor. Şimdi, biz
sahadayız yani k ırsala baktığ ım ızda her köyde imam var, din görevlisi var, jandarma
her köye ulaşıyor yani biz şu an k ılcal damarlara her şekilde gidiyoruz. Okullar ım ızda
art ık taşımalı eğit im olduğu için -okullar biraz daha azaldı ama- öğretmenlerimiz de
bu sürecin içerisinde yer almalı di ye değerlendiriyorum, bu eğitim in içer isinde yani
halk ın bilinçlendirilmesi, boşanmalar ın engellenmesi adın a , bir rol mo del olması
adına bu kademeler in de devlet in kapsamlı yaklaşma sı gerekiyor. Sadece kolluğa
veya mahkemelere bu işin bırak ılmaması gerekir.
BAŞKAN – Vaka ortaya çıkt ıktan sonra zat en sizin işiniz. Önemli olan ondan
önceki süreç zaten, koruyucu önleyici tedbir ler.
Var m ı ilave edeceğiniz bir şey?
GİRESUN JANDARMA İL KO MUTANLI ĞI YÜZBAŞI ŞENOL TAYAN – Bir de
yine evden uzaklaşt ırmalarla ilgili bizim yaşadığ ım ız sıkınt ılar. Şimdi, şehir
merkezinde belki bu uygulanabilir, toplum yapısı incelendiğinde bizim burada hizm et
sektöründe çalışan veya devlet memuru olan personel ağ ırlıklı ama köylerde hâlâ
tar ım toplumu, aile yapısı da bu şekilde. Biz vatandaşım ızı evden uzaklaşt ır dığ ım ız
zam an veya diğer tedbir ler alındığ ı zaman oradaki vatandaş nereye gidecek? Hani,
buradaki vat andaş belki bir otele gidebilir, başka bir yerde ka labilir ama oradaki
vat andaş nereye gidecek? Başkanım ız da bahsetti, biz atae r kil aile yapısına sahibiz
ve...
SALİ H ÇETİNKAYA ( Kırşehir) – Nereye gidiyor onlar biliyor m usunuz?
GİRESUN JANDARMA İL KO MUTANLI ĞI YÜZBAŞI ŞENOL TAYAN – Yani,
akrabasına gidiyor , bu da onun için olumsuz oluyor, bu aslında şiddeti tet ikliyor. Yani,
alınacak tedbir ler aile bazında göz önüne alınmalı.
BAŞKAN – Risk ana lizi dediğimiz şey o aslında.
GİRESUN JANDARMA İL KO MUTANLI ĞI YÜZBAŞI ŞENOL TAYAN – Evet,
mümkün olduğu kadar biz bunu yumuşat maya çalışıyoruz am a bir eşi…
NECDET ÜNÜVAR ( Adana) – O art ık köyden uzaklaşt ırm a oluyor, evden değil
de.
GİRESUN JANDARMA İL KO MUTANLI ĞI YÜZBAŞI ŞENOL TAYAN – Evet,
ailesinden uzaklaşt ır ma oluyor.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Uzaklaşt ırmadan zi yade, sonuçlar ı daha
vahim oluyor.
GİRESUN JANDARMA İL KO MUTANLI ĞI YÜZBAŞI ŞENOL TAYAN – Evet,
öfkeyi art ır ıyor aslında.
Ar z eder im.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Şenol Yüzbaşım, sağ olun.
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GİRESUN JANDARMA İL KOMUTANLIĞI YÜZBAŞI ŞENOL TAYAN – Ben bir
şey daha eklemek ist iyorum.
Şimdi, il müdürüm üz bahsetti, o pr ojede aslında bir likteyiz, birlikte
yür ütüyoruz, k ısaca bahsetmek ist iyorum .
BAŞKAN – Hangisi?
GİRESUN JANDARMA İ L KO MUTANLI ĞI YÜZBAŞI ŞENOL TAYAN – Evlilik
Okulu ve Aile Huzuru. Yani, iki bölüm: Evlenme den önceki bölüm ve şu anki
hâlihazırda evli olan vatandaşlar ım ıza hitaben hem şehir merkezlerinde, ilçe
merkezlerinde yaşayan ve kır salda yaşayan aileler imize yönelik proje . Bunun
sonucunda, örneğin, evlilik okulu yirmi saatlik bir program olacak, aile hu zuru pr ojesi
on saatlik program olacak ve sonunda Aile ve Sosyal Polit ikalar İl Müdür lüğümüz
taraf ından sert if ika ver ile cek. Böyle bir çalışmam ız var. Programın ayr ınt ılar ı var,
eğitimin nerede verilecek, programın alt başlıklar ı, konular, hepsi belirlenmi ş
durumda.
BAŞKAN – Önemli olan bunun yayg ınlaşt ır ılması . Hem Jandar manın hem yerel
yönet imler in eliyle bunu n yayg ınlaşt ır ılm ası önemi.
GİRESUN JANDARMA İL KO MUTANLI ĞI YÜZBAŞI ŞENOL TAYAN – Yani,
burada mak sat, devlet in bütün kurumlar ı bir araya gelip vatandaşlar ım ıza ne
ver ebilir iz, bunu ortaya koymak.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Şu ana kadar askerler e yapıldı m ı mesela
sizin o söylediğiniz şey?
GİRESUN JANDARMA İL KO MUTANLIĞI YÜZBAŞI ŞENOL TAYAN – Yapıldı,
evet.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Bazı illerde görd ük çünkü.
DENİZ DEPBO YLU ( Aydın) – Yapt ığ ınız program kaç saat sürüyor?
GİRESUN JANDARMA İ L KO MUTANLI ĞI YÜZBAŞI ŞENOL TAYAN – Evlilik
okulu yirmi saat, aile huzuru on saat şeklinde belir lendi. Tabii, bunlar tekrar
düzenlenebilir.
BAŞKAN – Jandar ma belirlem iyorum onun standardını, Aile ve Sosyal
Polit ikalar Bakanlığ ı belir liyor.
GİRESUN JANDARMA İL KO MUTANLIĞI YÜZBAŞI ŞENOL TAYAN – Evet.
DENİZ DEPBOYLU (Aydın) – Peki, düzenlemeyi düşündüğünüz eğit im
program ının saatini t ekrar alabilir miyim?
GİRESUN JANDARMA İL KO MUTANLIĞI YÜZBAŞI ŞENOL TAYAN – Biz saat
olar ak belirlemedik, Aile ve Sosyal Polit ikalar İl Müdür lüğü belirledi.
DENİZ DEPBO YLU ( Aydın) – Bir likte belirliyorsunuz.
GİRESUN JANDARMA İL KO MUTANLIĞI YÜZBAŞI ŞENOL TAYAN – Evet. Biz
bunun bir ayağ ıyız, J andarma olarak bir ayağ ıyız. Evet, sahada problemler in ortaya
konulması, sayısal değerler in bir veri o larak ortaya konması açısından Jandar ma
olar ak biz bu şekilde yer alacağ ız proje içerisinde.
DENİZ DEPBOYLU (Aydın) – Bugüne kadar sunduğunuz pr ojeler i Aile ve
Sosyal Polit ikalar İl Müdürümüzle birlikte mi planladınız?
GİRESUN JANDARMA İL KO MUTANLIĞI YÜZBAŞI ŞENOL TAYAN – Evet.
DENİZ DEPBOYLU (Aydın) – Sayın Müdürüm, acaba ders olarak içeriğinde
neler var bu program ın?
GİRESUN ASP İL MÜDÜRÜ MUSTAFA TOSUN – Bu tip aile eğitim i
program ında izlediğiniz zam an hukuki anlamda, ekonomik alanda…
BAŞKAN – Pardon, bir şey sor acağ ım ben.
GİRESUN ASP İL MÜDÜRÜ MUSTAFA TOSUN – Buyur un.
BAŞKAN – Aile Bakanlığ ının merkezdeki aile program ını m ı uyguluyorsunuz?
GİRESUN ASP İL MÜDÜRÜ MUSTAFA T OSUN – Evet Sayın Başkanım. Kendi
aile eğit im program ım ızı uyguluyoruz.
DENİZ DEPBOYLU ( Aydın) – Ben bu eğitim programına sadece aileyle ilgili
sınır lı kalmayarak öfke denetimi, problem çözme, çat ışm a çözme, bunlar ın da
eklenmesinden ta raf tar ım.
GİRESUN ASP İL MÜDÜRÜ MUSTAFA TOSUN – Var zaten, hepsi var.
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DENİZ DEPBO YLU ( Aydın) – Tamam, teşekkür ederim , sağ olun.
GİRESUN ASP İL MÜDÜRÜ MUSTAFA TOSUN – Komple bir program.
DENİZ DEPBO YLU ( Aydın) – Çok iyi o zaman.
GİRESUN ASP İL MÜDÜRÜ MUST AFA TOSUN – O konuda sık ınt ı yok. İşte,
sık ınt ım ız sadece personel anlam ında. O nlar ı bu işin üzer ine ver emiyoruz, m ecbur en
arkadaşlar ım ızı engel li bak ım incelemel erine gönderiyoruz.
Başkanım, bir konuyu unuttum. Bize , şu anlamda en azından ilçelerin her
bir ine bir sosyal hizmet merkezi veya ilçe müdür lüğü … Şu anda sosyal hizm et
merkezinden bahsediyor genel müdürlüğümüz, Bakanlığ ım ız. Bu konuda bize
yar dımcı olursanız her bir ine şamil olarak yapılması gereken yani ilçeler de de
insanım ız olsun ki k ısa zamanda hem r isk harit asını çıkartalım hem de k ısa zamanda
inşallah tedaviyi de uygulayalım. Bu konular da sizin desteklerinizi ar z ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
GİRESUN ASP İL MÜDÜRÜ MUSTAFA TOSUN – Ben teşekkür ederim.
BAŞKAN – Tülay Hanım, buyurun.
TÜLAY KAYNARCA (İstanbul) – Sosyal hizmet ler in yükünü almak adına şu
evde bak ımlarla ilgili , İstanbul ölçeğ inde iki gün önce karşılaşt ığ ım bir vaka vardı.
Şöyle bir şey söyledi üst düzey yetkililer : “Üç ayr ı kuruml a evde bak ım. ” Yani, hem
Sağlık Bakanlığ ı, hem Aile Bakanlığ ı, hem de belediye, üçü de…
BAŞKAN – Onlar f arklı.
GİRESUN ASP İL MÜDÜRÜ MUSTAFA TOSUN – Onlar destektir sadece.
BAŞKAN – Evet. Aile Bakanlığ ının evde bakım ı, evde bak ım yardım ı, ücret
ödüyor. Belediyenin ve Sağlık Bakanlığ ının yapt ığ ı, eve bir sağlı kçı gönder iyor,
hizmet üret iyor; ya yemeği yapılıyor, ya tansiyonu ölçülüyor, ikisi iki ayr ı hizmet.
TÜLAY KAYNARCA ( İstanbul) – İşte, bu iki, hatta üç ş ey de var, üçü ortak bir
programla, destekle yani bir yer e ver ilsin, elim izdeki bu insan gücünü…
BAŞKAN – Ama, Sağlık Bakanlığ ının y apt ığ ını Aile Bakanlığ ı yapamaz,
belediyenin yapt ığ ını da Sağlık Bakanlığ ı yapamaz.
TÜLAY KAYNARCA ( İstanbul) – Ama, koordineli…
BAŞKAN – Belediyeler daha çok temizlik, boya, badana, t ır aş gibi kişisel
bak ım işlerini yapıyor; Sağlık Bakanlığ ı gidiyor, tansiyonunu ölçüyor, ilaçlar ını
değiştir iyor ; Aile Bakanlığ ı da ücret ini ödüyor ayr ıca.
GİRESUN ASP İL MÜDÜRÜ MUSTAFA TOSUN – Evet, biz de hem ücretini
ödüyor uz hem de psikososyal destek veriyor uz.
TÜLAY KAYNARCA (İstanbul) – İşte, bunu tek bir ver i tabanında toplayarak
gidelim diyorum.
BAŞKAN – Ver i tabanı olabilir, onu kabul edebilir iz ama uygulamada her
kurumun sorumluluğ u ayr ı.
TÜLAY KAYNARCA ( İstanbul) – Görev tanım ı f arklı yani.
BAŞKAN – Tabii. Yani, üçü de aynı hizmet değil; üçü de yaşlının evine gidiyor,
engellinin evine gidiyor ama f arklı hizmetler üretiyor lar.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Sayın Başkanım, şimdi biraz önceki konuya
tekrar dönüyorum, siz “ Denetim i başkası yapsın .” dediniz ya, öyle bir öneriniz var dı.
Şimdi, Aile ve Sosyal Polit ikalar Bakanlığ ı ücret ödüyorsa denetimini Sağlık Bakanlığı
ya da belediye yapamaz. Yani, onu öneriyorsunuz ama onu n f arklı bir kanalla
yapılması lazım.
GİRESUN ASP İL MÜ DÜRÜ MUSTAFA TOSUN – Hayır, o ayr ı.
BAŞKAN – O değil, kastettiği o değil. O denet im değil ama. D osya müracaat
ettiğinde inceleme yapılacak, bu dosya bu maaşı almalı m ı , almamalı m ı diye.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Ama, tamam, parayı ödeyen kim se…
BAŞKAN – Parayı ödeyen Aile Bakanlığ ı.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Tamam.
BAŞKAN – Ama, öyle dem iyor ki, “B aşkası yapsın.” demiyor. Hayır, Hüsnüye
Hanım, orada bir yanlış anlama var.
GİRESUN ASP İL MÜDÜRÜ MUSTAFA TOSUN – Sosyal Yar dım laşma Vakf ı,
Aile Bakanlığ ına ba ğ lı.
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BAŞKAN – Sosyal Yardım laşma Vakf ı Aile Bakanlığ ının personeli ve daha
yayg ın taşrada.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Tamam, şimdi oldu. Yani, ikisini f arklı kuruma
yönlendiremeyiz.
GİRESUN ASP İL MÜDÜRÜ MUSTAFA TOSUN – Yok ef endim.
BAŞKAN – Hayır, hayır, Sosyal Yardımlaşma Vakf ı Aile Bakanlığ ının
personelidir, o da ona bağlı, zaten ödenek de oradan çık ıyor aslında.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Teşekkür ediyor um.
GİRESUN ASP İL MÜDÜRÜ MUSTAFA TOSUN – Bizim derdimiz görevim izi
üzerim izden atmak değil, biz im daha iyi görev yapabilmem iz, o amaçla.
BAŞKAN – Yok, “Sağlık Bakanlığ ı yapsın.” demiyor lar. Vakıf teşkilat lar ı
taşrada en yayg ın te şkilat lardır. Normalde de sahaya 2022 için zaten o evler e
giriyor lar. Olması gereken de odur, e vde bakım ın da sosyal yar dım larda olmasıd ır,
ben ona kat ılıyor um, uygulanabilir liği daha kolaydır onun.
GİRESUN ASP İL MÜDÜRÜ MUSTAFA TOSUN – Evet ef endim.
BAŞKAN – Hemen devam edelim çünkü bizim en geç 11.30’da buradan çık ış
yapmam ız gerekiyor, onun için karşılıklı biraz prat ik gitmemiz gerekiyor.
Emniyet Müdür lüğünden Komiser Selma Yılmazt ürk Kılıç Hanım, buyurun.
GİRESUN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KOMİ SER SELMA YILMAZ TÜRK KILIÇ
– Sayın Başkanım, değerli misaf irler imiz; hoş geldiniz ilimize.
İl Emniyet Müdür lüğü olar ak merkezde ve il genelind e özellikle 6284 sayıl ı
Kanun kapsam ında yapılan çalışmalardan bahsetmek istiyorum.
Özellikle, il genelinde asayiş olaylar ı 7.071 olmuş. Bunun 582’si aile içi şiddet
vakası olarak kayıtlara geçmiş. İl merkezinde ise 3.606 asayiş olayım ızın 409 adetini
6284 kapsam ında ele almaktayız, 330’una ise t edbir karar ı uygulanm ış. 6284 sayılı
Kanun kapsam ında ihlal olarak 49 tane olay meydana gelm iş , bu verilen ihlal kararlar ı
sonucu yaralamalı olay meydana gelm iş f akat bununla ilgili herhangi bir şekilde
ölüm le sonuçlanan olayım ız bulunmamak ta.
BAŞKAN – 2015’te mi?
GİRESUN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KOMİ SER SELMA YILMAZ TÜRK KILIÇ
– Evet, 2015 yılını baz aldık biz.
BAŞKAN – Kadın cinayeti yok mu Giresun Emniyet bölgesinde?
GİRESUN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KOMİ SER SELMA YILMAZTÜRK KILIÇ
– Tabii ki.
BAŞKAN – Nüf usu ne kadar Emniyet bölgesinin?
GİRESUN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KOMİ SER SELMA YILMAZTÜRK KILIÇ
– 358 bin civar ında.
Bu olaylar ım ıza baktığ ım ızda tekerrür eden olaylar ım ızın f azla olduğunu
görüyoruz. Ö zellikle 10 ailemiz var bizim bildiğimiz, s ürekli bu olaylarla
karşılaşt ığ ım ız. 221 kadın bu olaylara karışm ış, e rkek sayısı 27. Yani, kadın
sayısında bir art ış var tabii ki.
Koruyucu tedbir verilen olaylara bakt ığ ım ızda 50 kadına, 17 er keğe bu şekilde
tedbir karar ı uygulanm ış. Önleyici tedbir kararında ise 502 er keğe…
BAŞKAN – Pardon, 6284 kapsam ında m ı söylediğiniz?
GİRESUN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KOMİ SER SELMA YILMAZTÜRK KILIÇ
– Evet.
BAŞKAN – Tedbir karar ı 50 kadına m ı uygulandı ?
GİRESUN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KOMİ SER SELMA YILMAZTÜRK KILIÇ
– 50 kadına uygulandı, 17 erkeğe önleyici tedbir karar ım ız …
BAŞKAN – Biz şeyi karışt ırdık yani tedbir kararlar ında mağdur mu kadın, f ail
mi kadın?
GİRESUN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KOMİ SER SELMA YILM AZTÜRK KILIÇ
– Koruyucu tedbir karar ında mağdur kadın , evet.
BAŞKAN – Tamam.
GİRESUN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KOMİ SER SELMA YILMAZTÜRK KILIÇ
– Önleyic i tedbir karar ında ise 502 erkeğe önleyici tedbir karar ı uygulanm ış.
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Özellikle bahsetmek istediğim bir konu var, bir az önce avukat hanım
bahsetm işti b ununla ilgil i kolluğun yet ersiz kaldığ ından. Bizim özellikle 2 adet
projemiz oldu bu konuyla ilgili , sadece şiddet gören kadınlarla ilgili. 2013 yıl ında
bizzat içinde olduğum bir projem vardı. Özellikle burada 255 kadını baz alm ışt ık, bu
projede. Tabii ki bunlar da n bizi -ev ziyareti yapt ık - kabul etmeyenler de oldu aile
olar ak. “Biz kendi aram ızda problem i çözdük, bir daha aynı konuyu görüşmek
istemiyoruz.” diyenler de oldu. F akat, biz 104 aileyle görüştük, kadın bazında ele
alıyorum. Tabii, bur ada biz şiddet uygulayanla görüşme imkânım ız olmadığ ı için
kadınla görüşmek de burada biraz yar ım kalabiliyor. Çünkü, erkekle , şiddet
uygulayanla görüşm ek daha f aydalı oluyor bu durumda. Gör ü ştüklerim izden de 10
tane olay gelmiş. Yani, görüşmeler imizin de burada f aydalı olduğunu düşünüyor uz.
2014 yılında da yine aynı pr ojeyi devam ettirdik. Yine 15 aileden bizi kabul eden 7
aileyi ziyaret ettik ve Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüyle birlik te çalışıyoruz, bu
iki projemizde de bir likte çalışt ık.
Özellikle, bu şiddet olaylar ının -ben 6284 anlam ında konuştuğum için çoğunluğunun alkol meselesinden kaynaklandığ ını biliyoruz. Maddi sık ınt ı daha az.
Yüzde 78 oranında alkolden dolayı şiddet olayın ın geldiği bizim ev ziyaret ler imizde
de ortaya çıkm ışt ı. Alkol oranı çok yüksek bir şekilde yer alıyor. Maddi sık ınt ılar ikinci
sırada. Ebeveynlere uygulanan şiddet var, bu daha az. Eşlerden birinin ayr ılm ak
istemesi, diğerinin ayr ılm aya yanaşmam ası, bu da yine bunlarla ilgili. Bizim kendi
polis bölgesinden bahsediyorum ben, b u şekilde bizim ayr ım ım ız oldu.
2014’te de 2015 yılınd a da şiddet olaylar ım ız yaklaşık olarak seyretmekte. Yani, 30 40 adet f arklılık gözetmekte. Özellikle bizim şu an İl Emniyet Müdü rlüğü genelinde
müdürlerimizin yer aldığ ı bir r apor hazırlanıyor b u şiddet vakalar ının ayr ınt ılar ına
yönelik. Oradan da genelde gözlemlediğ imiz kadar ıyla çalışan bayanlardan ziyade
daha önceki yapt ığ ım ız çalışmalardan, ev hanım lar ından ziyade çalışan bayanlara da
şiddeti uygulandığ ı, şiddet gördüğü orada daha f azlalaşm ış, öncekine göre biraz
daha artma gösterm iş. Tabii ki bu, biraz da güven, yasalar biliniyor, yasalar daki
haklar 2013’ten önceye göre daha f azla takip ediliyor. Bir az da kendine güven var,
art ık, çekinme yok, “Ben bunu söylersem acaba ne olur ?” düşüncesi daha az art ık.
Herkes haklar ını bildiği için daha f azla kendisine güveni var; b u da daha iyi. Bu
olaylar ın ortaya çıkm asına sebep oluyor.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Paylaşt ığ ınız şeyleri yazılı olarak arkadaşlar ım ıza ver eceksiniz. Hem
jandarmadan hem sizden onlar ı yazılı olarak da lütf en alalım .
Şimdi PDR’ci bir arkadaşım ız var. Ayşegül Yılmaz Ha nım bur ada m ısınız?
PDR ÖĞRET MENİ AYŞEG ÜL YILMAZ – Evet, buradayım , merhaba.
BAŞKAN – Şu an ort aokulda rehber öğret mensiniz.
PDR ÖĞRETMENİ AYŞEGÜL YI LMAZ – Evet, rehber öğretmen olarak
çalışıyor um.
BAŞKAN – Bazen ar kadaşlar ım ız başka kurumlara geçmiş oluyo rlar da. Ben
sizin r ehber lik öğretmeni deneyim ler ini zi dinlemek istiyoruz bu Komisyon olarak .
Özellikle, çocuk istismar ı ve çocuk mağduriyetleri noktasında ya da a ilede benzer
vakalarda, az önce konuştuğumuz vakalar olduğunda çocuğa yansımalar ı
noktasında…
Buyurunuz.
PDR ÖĞRETMENİ AYŞEG ÜL YILMAZ – Çok teşekkür ediyorum Başkanım.
Hepiniz hoş geldiniz şehrim ize. Burada olmak benim için çok büyük bir gurur.
Şimdi, bildiğimiz bir eyin gelişim dönem i içerisinde çocuğun ailesiyle birlikte
olması, çocukluk dönemler indeki ilk yıllar ında çocuğun ailesiyle birlikte olması çok
önemli. Bizler bu olayı nasıl yaşıyoruz? Tabii ki boşanma öncesinde çok haberdar
olam ıyor uz dur umlar dan. Ancak, anne baba ihtiyaç duyarsa bizler i haberdar ediyor lar
ama daha sonrasında bizler bireysel tanıma teknikleriyle yoluyla elde ettiğim iz
ver ilerden da ulaşarak çocuklar ım ıza bu anlamda yar dımcı olmaya çalışıyor uz .
Fakat, anne babalar boşanma süreci ni gerçekleştirdikten sonra kendi içler inde zat en
bu konuda uyumda güçlük çektikleri için bu da çocuklara yansıyor ve çocuklarda bu

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
Komisyon : Aile Bütünlüğü (Giresun)
Tarih :28.03.2016

Saat :

Kayıt:Trabzon Yedek Stenograf : Uzman : ……………….

Sayfa: 18

durum korku ve endişe olarak, kayg ı olar ak bize yansıyor. Bu süreç içerisinde tabii
ki aileler in, anne babalar ın birbir lerini silah olarak da kullanmalar ı çocuğa karşı
çocukta daha f azla sorun yarat ıyor ve bu sorunlarda okulla yansıyor. Bizler risk
analizi yapt ığ ım ız takdirde , genellikle risk analizi içerisinde bulunan çocuklar ım ızın
da yüzde 70’inin parçalanm ış aile çocuklar ı olduğunu görüyoruz. Peki, biz bu süreç
içer isinde neler yapıyor uz? Bizler tabii ki bireysel gör üşmelerimizi uyguluyoruz. Anne
babalar la, çocuklarla olan bir eysel görüşmeler imizi yapıyoruz. Fakat, burada şöyle
bir şey var: Şimdi, biliyorsunuz, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ’nda danışmanlık
tedbir i alıyor çocuklar için. Bana göre, bu boşanma sür eci g erçekleştir ilen ailelerinin
de çocuklar ına danışmanlık tedbir i alınabilir çünkü bu sür eç idare edilen bir yer
taraf ından denet lenmesi yapıldığ ı için aileler buna daha f azla riayet ediyor lar ve
görüşmelere daha f azla kat ılıyor lar. Bu anlamda, danışmanlık te dbir ine boşanm ış aile
çocuklar ının da eklenmesi olum lu olacaktır.
Bizler 0-18 yaş aile eğitimlerini uyguluyoruz okullar ım ızda f akat bu bir süreci ,
on dört haf talık bir süreci gerektiriyor. Anlık uygulamalar ın çok yeterli olduğunu
düşünmüyorum çünkü uygula malar, biliyorsunuz, sür eç içerisinde devam ettiği sürece
aileler bu uygulamalar ı gerçekleştir iliyor. Uzun vadeli uygulamalar ın bu anlamda
doğru olduğunu düşünüyorum. Fakat, katılım anlam ında az oluyor ve kat ılıma
baktığ ım ız zaman da genellikle anneler in k at ılım gösterdiğini görüyoruz . Fakat,
burada çocuklar ın asıl problem yaşadığ ı durum da anne babalar ın tutarsız bir tutum
sergilemeler inden kaynaklanıyor. Bu anlamda da baba dest ek programlar ının zorunlu
hâle getirilmesinin de çocuklar adına f aydalı olacağ ı nı düşünüyorum.
Aynı şekilde, aslında ortak noktalarda bir leştiğimizi görüyorum katılım cılar la.
Evlilik okullar ının açılm ası … Evlilik öncesinde gerçekleştir ilmesi gerekiyor. Çocuk
sahibi olmadan hastanelere başvurulduğu zaman belki bu anlamda bir eğit im
almalar ını gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda da medyanın etkisinin çocuklar
üzerinde çok f azla olumsuzluklara neden olduğunu düşünüyorum. Bunlar ın da önlem
alma anlam ında daha kontrollü bir medya olabileceğini düşünüyorum.
Bunun dışında söyleyecekler im bu kadar önlem anlam ında.
BAŞKAN – Ben şeyi soracağ ım Ayşegül Hanım size: Sadece boşanm ış aile
konusunda değil, aile şiddet varsa, ailede engelli ya da yönetilemez bir süreğ en
hastalık varsa… Çocuk istismar ı, özellikle aile içinde olan çocuk istismar lar ı
noktasında ben rehber öğretmenlere çok güveniyor um. Bu anlamda Giresun’daki
genel durum la da ilgili birkaç cümle alabilir miyim sizden? Ya ni, sadece boşanma
değil, onun dışındaki konular la ilgili de.
PDR ÖĞRET MENİ AYŞEGÜL YILMAZ – Çocuk ist ismar ı anlam ında … Ben
merkez okulda çalışıyor um. Merkez okulda şu anda bir problem yaşam ıyoruz.
Elimizde herhangi bir vakam ız yok. Fakat, Giresun genelinde vakalar ın olduğunun
f arkındayız ve bu konuda da zaten rehber lik araşt ırma merkeziyle bir likte Millî
Eğitimin iş bir liğ iyle yürüt erek bu konularda çözüm öner ilerinde ve danışmanlık
hizmet ler inde bulunduklar ını biliyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz, sağ olun.
PDR ÖĞRETMENİ AYŞEGÜL YILMAZ – Ben teşekkür ederim. Kolaylık lar
diler im.
BAŞKAN – Şimdi, Di ğdem Zengin Hanım, Gire sun ASP İl Müdürlüğünde sosyal
çalışmacı.
Buyurunuz.
GİRESUN ASP İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI Dİ ĞDEM ZENGİN –
Öncelikle, hepiniz hoş geldiniz.
Aile ve Sosyal Polit ikalar İl Müdür lüğünde hem korunmaya muhtaç çocuk
alanında çalışıyorum . Ayr ıca, boşanma danı şmanlığ ı yapıyor um.
Öncelikle, boşanma konusunda konuşmak istiyorum. Geçmiş dönemler de
kadının tanınmaması, hane içinde kadına yönelik şiddet in saklanması, kadının
f edakârlığ ı sayesinde evlilik süreler inin daha uzun sürdüğünü gözlemliyor uz. Ancak,
günümüzde kadının da çalışma hayat ına girmesiyle ber aber hem şiddet in daha
görünür kılınması hem boşanma olgusuna nispeten daha olum lu yaklaşılm ası
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boşanma oranlar ını etkiliyor. Boşanma oranlar ının artt ığ ını görüyoruz. Giresun’da
sık ınt ı genelde geçimsizlik ama b unun alt ında yatan … Hem korunmaya muhtaç çocuk
alanında çalışt ım -daha önce sosyal ve ekonomik destek biriminde de çalışt ım - ve
birçok vakayla karşılaşt ım. Genelde bu alanda zaten bize gelen kişiler boşanm ış ya
da eşi vef at aileler yani eşlerden bir tanesi vef at etmiş oluyor. Aile geçmişler ine
baktığ ım ızda ciddi oranda alkol sorunu başgösteriyor, ona bağlı olarak da şiddet,
iletişimsizlik, aldatma, gayriahlaki yaşam tarzı, yoksulluk ve bunlar da bu durumu
devam ettir iyor. Onun dışında kişiler in evlilik kuru munun nasıl yürütülmesi gerektiği
konusunda bilgi sahibi olmamalar ı, ataerkil toplumun değer yarg ılar ının olumsuz
yönlerini içselleşt ir miş olmalar ı, tüm bu sorunlar ı n yaşanmasına yani evlilik
kurumunun sağlıklı bir şekilde devam etmesine engel olan şeyler. Çocuğun ailesinde
şiddet geçmişi varsa yani ailede şiddet yaşanıyorsa çocuk bunu -hem kız çocuğu da
olsa hem erkek çocuğu da olsa - bunu içselleşt irerek yet işiyor ve daha sonra yeni bir
aile kurduğunda bu tarz sorunlar gene gün yüzüne çık ıyor, bu tarz soru nlar gene
yaşanıyor. O yüzden , hem evlilik öncesi eğitim ler in yayg ınlaşt ır ılm ası hem aile
eğitimlerinin zorunlu olması gerekiyor . Çünkü, gönüllük esası olduğunda kişiler
gelmek istemiyor. Mesela, baba alkol kullanıyor, buna bağlı olarak eşine şiddet
uygulu yor, çocuğuna şiddet uyguluyor. Bunun kendisinden kaynaklı olduğunun
f arkında zat en. Sorunu ka bullenip bize gelmesi gerekiyor. Z aten sorunu kabullenmiş
birey çözüm için bir adımda bulunur . Ancak , gönüllük esası olduğunda bu tarz
sık ınt ılar yaşıyor uz.
Boşanma danışmanlığ ı konusunda da ben sık ınt ı yaşıyorum bu anlamda.
Aldığ ım eğit im kapsam ında ailede şiddet geçmişi, ruhsal sorunlar ve madde
bağ ımlılığ ı olduğu zaman ben bu kişilerle görüşme yapam ıyor um. Öncelikle , bu
kişilerin tedavi olup… M esela, şiddet uyg uluyorsa öf ke kontrolü terapisine gitmesi
gerekiyor. Öncelikle, o aşamalardan geçip daha sonra bana gelmesi gerekiyor ki
boşanma danışmanlığ ı hizmet i daha sağlıklı yürüsün. Ancak, özellikle , erkek bu
konuda çok istekli değil. Bana gelen müracaatlarda da ge nellikle kadın geliyor. Önce,
sadece kadınla görüşmek istemedim açıkçası bu eğitimlere başladığ ım zaman. Çif t
olar ak gelmeniz gerekiyor dedim ancak bayanlar erkeği ikna edip bana gelmiyor. Bu
sef er yani en azından kadında bir değişim olsun diye sadece kadı nla görüşüyorum.
Ayr ıca, erkek de faydalansın diye onlara birkaç materyal hazır layıp onlar ı da
gönderiyorum. Uf acık şeyler var ama bunlar evliliği kurtarm ıyor.
BAŞKAN – Şöyle de bir şey var, ben de bu alanda ç alışan biri olar ak
söylüyorum: Siz ne kadar iyi niyetli olursanız olun , akran eğitim i denilen eğitim çok
önemli bir eğitimdir. Biz de bakanlıkta bir dönem çalışt ık, kahvehanelerde, camiler de
ya da asker ocaklar ında erkeklere yönelik eğitimler i ne yazık ki - yani bunu da
cinsiyetçi bir söylem için söylem iyorum ama- sizin gibi cici bici , çok tatlı bir hanım dan
dinlemektense kendiler ine yak ın hissettikleri bir erkekten dinlemek onlar a bazen
daha f aydalı oluyor. Biz bunu kahve eğitimler inde gördük. Yani biraz daha bıçk ın,
biraz daha onlar ın tarzından anlayan bir erkeği dinlemeyi tercih ediyor lar ve o zam an
daha şey kalıyor. Biz genelde kadın -erkek birlikte yapt ık erkek eğitimlerini , kahve
eğitimlerini. Yani, kadın eğitmenle ber aber mutlaka kahvenin de dilinden anlayan bir
erkek eğitmen daha etkili oldu.
GİRESUN ASP İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI Dİ ĞDEM ZENGİN –
Ama, şöyle bir sık ıntı var…
BAŞKAN – Ben bunu sizi içi eleşt irmek için söylemiyor um.
GİRESUN ASP İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI Dİ ĞDEM ZENGİN –
Hayır, hayır.
BAŞKAN – Ben sahada…
GİRESUN ASP İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI Dİ ĞDEM ZENGİN –
Elbette, elbette. Daha önce…
BAŞKAN – Ben bu anlamda ben şeyi çok önemsiyorum: K öy muhtarlar ının,
kanaat önder ler inin, onlar ın bir az bu eğit imle ri yönlendir ici olması noktasını. Birkaç
gün önce bir televizyon kanalında, b ir köyde bir öğretmen hanım, köyün erkeklerini
toplam ış -babalar ı- bir eğitim verm iş. Mesela, muhtemeldir ki o köyün ileri
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gelenler inin biraz da desteğini alm ışt ır. Hani, bu , tek başına sizin gayr etinizle içinden
kalkabileceğiniz bir konu bu anlamda olmuyor. Biraz hem eş güdümlü çalışma ve
koordinasyon gerekiyor. Toplum un genelinden bir destek gerekiyor.
Erkek eğitmeminiz var mı sosyal çalışmacı olarak?
GİRESUN ASP İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI Dİ ĞDEM ZENGİN –
Hayır, yok, işte, ben de onu söyleyecektim.
GİRESUN ASP İL MÜDÜRÜ MUSTAFA TOSUN – Mesaj alınm ışt ır Sayın
Başkanım.
BAŞKAN – Gerçekten, Müdürüm, bunu cinsiyetçi bir söylemle söylemiyorum.
Yani, Hülya Hanım da bilir, cinsiyetçi bir söylemle söylemiyor um .
GİRESUN ASP İL MÜDÜRÜ MUSTAFA TOSUN – Değil zaten.
BAŞKAN – Yani sahada belki de pek çoğunun k ızı yaşındasın ız.
GİRESUN ASP İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI Dİ ĞDEM ZENGİN –
Evet.
BAŞKAN – Ondan ziyade yaşça belki kendiler ine yak ın ya da biraz onlar ın
ağzıyla, üslubuyla konuşabilecek… Ama, sizin eğit iminizde, donanım ınızda bir
erkeğin de mutlaka hanımef endiye partner olması önem li.
GİRESUN ASP İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI Dİ ĞDEM ZENGİN –
Yanımda bulunması gerekir, anladım.
BAŞKAN – Yani, bir erkek dese ki kocanı getir dediğinde, belki o erkek
gelecek. Öyle de bir dur um olabiliyor, bazen olabiliyor çünkü o. Onun için
personelimizi biraz dengeli götürmemiz gerektiği kanaatindeyim. Bu benim kişisel
görüşüm.
GİRESUN ASP İL MÜDÜRÜ MUSTAFA TOSUN – Doğru, arkadaşlar ı m ızı zaten
yalnız da bır akmayız o konuda, o anlamda da yani en azından yardımcı olm a
anlam ında, destek olma anlam ında.
BAŞKAN – Yok, başka bir şey için söylemedim.
Var m ı ilave edeceğiniz bir şey?
GİRESUN ASP İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI Dİ ĞDEM ZENGİN –
Onun dışında boşanma danışmanlığ ının da sağlık lı yürü t ülebilmesi için önleyici
tedbir ler in daha sık kullanılması gerektiğini düşünüyorum ben.
Şimdi, aile eğitim ler i bizim sosyal hizmet merkezi kapsam ında yürüyor ancak
sosyal hizmet merkezinde birçok kişiye hizmet ver iyoruz. Bence aile eğitim leri özel
olar ak ayr ı bir kuruluşta verilmesini gerektiğini düşünüyorum ben. Hem bu diğer
kuruluşlarla iş bir liğini daha kolaylaşt ıracaktır. Ayr ıca, planlamanın daha kolay
olmasını sağlayacaktır diye düşünüyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Çok teşekkür ederim çabanızdan d olayı.
GİRESUN ASP İL MÜDÜRLÜĞ Ü SOSYAL ÇALI ŞMACI Dİ ĞDEM ZENGİN – Ben
teşekkür ederim.
BAŞKAN – Şimdi, yine, İl Müdür lüğümüzden Nursel Mem iş.
GİRESUN ASP İ L MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI NURSEL MEMİ Ş – Ben
kadın konukevinde sosyal hizmet uzmanı olar ak görev ya pıyor um. Yaklaşık, bir buçuk
yıldır aynı kuruluşt a çalışıyor um. Burada, çalışt ığ ım dönemden ben konuşm ak,
bahsetmek ist iyorum , karşılaşt ığ ım sorunlardan .
Kadın konukevinde hizmet vermeye başlamadan önce genel olar ak zaten
kadınlar la iç içeydim . Bu süreçte de genelde 6284 çerçevesinde gelen işt e, koruyucu
tedbir ler çerçevesinde bayanlar la görüşmeler yapıyor duk. Akabinde de kadın
konukevinde çalışm ak bunu tamamlayıcı bir unsur oldu. Burada daha çoğunlukla
benim gördüğüm… Şu ana kadar bahsedilen konular ı tama mlayıcı olarak bahsetmek
istiyorum. Hep bir evlilik öncesi eğit imden bahsettik. Özellikle, evlilik öncesi
eğitimde, işte, kadın -erkek arasındaki ilet işim en geller inin çok yoğun yaşandığ ı ,
tart ışmalar ın, şiddet unsur lar ının buna dayalı olarak ge rçekleştiği, bayanlar ın ya da
erkeklerin “ben” kavram ı yer ine “biz” kavram ını oluşturamadığ ı, temel sor unun
aslında buradan kaynaklandığ ı, evlilik öncesi e ğit imin kesinlikle şart olduğu , bunun
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da evlenmeden önce zorunlu olar ak yapılması gerektiği benim kendi açımdan
gözlemlediğim önemli bir nokta.
Bunun yanı sıra evlilik yaşlar ına ya da eş seçimine, kadınlar la zaman za man
görüşme yapt ığ ımda “Kesinlikle, işte bir az daha aklım başımda olsaydı ya da şu
yaşımda olsaydı kesinlikle ben bu kişiyle evlenmezdim .” dediğini… İşt e, bu nedenle
evlilik ve eş seçim i konusunda bunun erken yaşlar da zorunlu hâle getirilmesine
özellikle de evliliğin…
BAŞKAN – “Eş seçimi eğitim i” diyorsunuz.
GİRESUN ASP İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI NURSEL MEMİ Ş –
Kesinlikle.
Lise döneminde evlilik ve eş seçimi üzerine bir dersin konulmasının zorunlu
hâle getirilmesini… Ben aslında bu konuda çocuklar ım ızın, gençler imizin
bilinçlendir ilmesi gerektiğini düşünüyor um. Çünkü, baktığ ınız zaman halk ım ızın
geleneksel bir evlilik yapısına sahip olduğunu, görücü us ulüyle evlendiğini, severek
evlense bile birçok şeyin f arkında olmadığ ını, 18 yaşında bir genç kızın genellikle
mant ığ ıyla değil de kalbiyle hareket ettiğini, severek evlenmiş ama düşünmeden,
sorgulamadan evlendiğini, onlar ı gözlemliyoruz.
Biz m esela, inc elemeye gittiğimizde f arklı meslek gruplar ına inceleme
yapt ığ ım ızda, “Nasıl evlendiniz” diye sorduğumuzda diğer meslek gruplar ı “ Bunu niye
soruyorsunuz, çok önemli?” diyor. Evet, bizim için önemli. Kişi nasıl evlenmiş? Bu
çünkü daha sonra önümüze bir engel olarak çık ıyor. Bir bir ini tanımadan, bir bir ini
bilmeden evlenmişler. İnanın bu, ensest vakalarda bile karşıma çıkt ı. İşte, bir bir ini
çok severek evlenen karı kocanın… Babanın daha sonra 4 kızına tecavüz ettiğini
biliyorum ben. Bu tarz vakalarla da karşıla şt ım. Bu yüzden evlilik ve eş seçimi en
önemli konular ın başında geliyor bence. Bu nun da lisede, art ık, hangi yıla denk
bilemiyorum ama eğitimciler in özellikle evlilik ve eş seçimi konusunda bir dersi
zor unlu hâle getirmeler i gerektiği inancındayım.
BAŞKAN –Belki b una “aile eğitim i” dem ek daha doğru olur yani “hak ve
görevler, hak ve sor umluluklar eğit imi” gibi.
GİRESUN ASP İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI NURSEL MEMİ Ş –
Olabilir.
Ama, ciddi bir ders olmalı, ciddiye alınmalı.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYES İ PROF. DR. MUSTAFA ŞANAL –
Toplumsal cinsiyet desek Sayın Başkanım. Dersin adına Toplumsal cinsiyet dersek
daha iyi olur.
BAŞKAN – Şu an bunu b iz belirmeyeceğiz zaten. Bur ada sadece yüksek sesle
düşünüyoruz.
GİRESUN ASP İL MÜDÜRLÜĞ Ü SOSYAL ÇALI ŞMACI NURS EL MEMİŞ – Evet,
öner ide bulunuyoruz.
BAŞKAN – Yani, bu, bugün burada bizim karar vereceğ imiz bir konu değil.
Var m ı ilave edeceğiniz bir şey?
GİRESUN ASP İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI NURSEL MEMİ Ş –
Bunun dışında bir de toplumsal olar ak şiddet e bak ış açım ızı değerlendirm ek
istiyorum. Şiddet olgusu toplumda, kendi toplumumuz ataerkil bir toplum olduğu için
biraz kanıksanm ış bir yapıda. Ne zaman şiddet olgusunun olağan bir şey olmadığ ı,
bunun bir sor un olduğu gündeme alınırsa… Gündemde ama bunu ne kadar günd eme
alabildik? Kırsal kesimler hâlen bu konunun gündemde olduğunu bilmiyor. Biz
mesela, incelemeye gittiğimizde sosyolog bir arkadaşım ız bu konuda ar aşt ır ma
yapt ığ ı için beraber gittiğimiz dönem lerde, i şte, bayana “Şiddet görüyor musun ?” diye
sorduğumuzda… Yüzde 10, yüzde 15 gibi çünkü f iziksel şiddet alg ılanıyor. İşte,
“Şiddet görüyorum ya da görmüyorum .” diyor. Şiddetin türler ini tanımladığ ım ızda bu
şiddet oranının yükseldiğini görüyoruz. Bir kere, bayanlar şiddet olgusunun ne
olduğunu bilm iyor lar.
Bir de benim eklemek istediğim f arklı bir şey daha var: RTÜK olar ak televizyon
programlar ını yak ından takip ediyoruz am a özellikle ben son g ünlerde bir televizyon
program ına takt ım, “Kısmetse Olur” özellikle, adını da vereyim . Bu bence Türk aile
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yapısını özellik le baltalayan bir program. Burada bir aile olgusu kesinlikle yok.
Zedeleyici, yıprat ıcı ve çökertici olduğunu düşünüyor um.
Teşekkür ederim.
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisar) – Şikâyette bulundunuz mu ef endim ar ayıp da?
GİRESUN ASP İL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL ÇALIŞMACI NURSEL MEMİ Ş –
Paylaşımlarda bulundum ben de sosyal medya üzer inden.
BAŞKAN – Şimdi, şöyle bir vereyim ben size: Yüzde 70’i şikâyet ediyor bu tar z
programlar ı.
GİRESUN ASP İL MÜDÜRLÜĞ Ü SOSYAL ÇALI ŞMACI NURSEL MEMİŞ – Evet,
haklılar bence.
BAŞKAN – Ama, RTÜK’ün şikâyet hatt ını arayıp bunu bildirme oranı 1,5’larda
kalıyor. Bu da aslında bizim hem şikâyet edip hem de o şikâyetimizi gerekli yer ler e
ulaşt ırmamam ızla ilgili bir durum. Yani, yüzde 70’i şikâyet ediyor pr odüksiyonlardan
ama bunu 1 ila 1,5’tur RTÜK’e şikâyete et me oranı. Bende bir medya meslek mensubu
olar ak aslında yasakçı bir anlayışım olmadığ ını hep arkadaşlara if ade ediyorum.
Orada benim f arklı öneriler im var. Onu bilahare ayr ı bir konuda zamanında
konuşabilir im.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Sayın Başkanım, Komisyonda RTÜK
üyelerinin gelip bize sunum yapt ıklar ını da bu noktada söylemek zorundayız. Onlar
da “Şikâyet etmeyince bizim yapacağ ım ız bir şey yok .” diyor lar. Bu nokta da önemli,
bunu da söylemek istiyorum. Yani, mutlaka şikâyet istiyorlar.
BAŞKAN – Resm î şikâyet başvurusu yani sorduğunuz araşt ır malarda yüzde
70, 80 çık ıyor televizyon diziler inin aile yapısını bozduğuyla ilgili kanaat ama şikâyet
oranına bakt ığ ınızda 1, 1,5’larda, 2’yi geçmiyor. O zaman diyorsunuz ki yani böyle
bir şey…
NECDET ÜNİVAR (Adana) – Söyleniyoruz ama söylemiyoruz.
BAŞKAN – Söyleniyoruz ama söylemiyor uz. Bu, sosyal sorumlulukla da ilgili
bir şey. Bir şeyi şik âyet ediyorsanız sosyal sorumluluğunuz olacak, bu şikâyet inizi
takip edeceksiniz, neyse o şikâyetiniz.
Şimdi, Nil üf er Hanım ’ı dinleyeceğiz.
Buyurunuz.
AİLE HEKİ Mİ NİLÜFER ÖZTÜRK – Şimdi, k ısa sür ede konuşmayı bit irmek
adına eğit imin çok önemli olduğundan başlayalım.
Özellikle, biz eleşt ir meyi çok seviyoruz ama dinlemeyi sevm iyoruz. Bir kere,
öncelikle küçük yaştan it ibaren karşılıklı dinlemenin ne kadar önem li olduğunun
okullarda verilmesi gerektiğini , hatta drama dersleriyle verilmesi gerektiğini
düşünüyorum . Ve, gerçekten, lise döneminde kişilerin aileden ne anlandığ ı bilerek
aile ortam ının nasıl, beklentiler in ne olduğunu biler ek kurulması gerektiğine
inanıyorum. Biz, e vlilik öncesinde bize geldikler inde sadece kan tahlili yapm ıyoruz.
Ben mut laka kadın a şiddet f ormlar ım ızın da olduğunu mutlaka dile get iriyorum ve
mümkünse her iki t araf a da danışmanlık vermek istiy orum aile planlamasını da
anlat ırken ben yada hemşirem. Mümkün mertebe ben kendi adıma söyleyeyim,
kendim de konuşmak istiyorum. Bu aile planlamasının öneminin yanı sıra ne
istedikler ini biliyor lar m ı, beklent ileri neler ve karşılık lı problemleri birlikte çözmeleri
gerektiğini zaman zaman paylaşmak istiyorum f akat bizde şöyle bir sık ınt ı v ar:
Bireysel olar ak gelip dertlerini anlat ıyor lar, “Şiddet f ormumuz var, bunu dolduralım .”
dediğimizde çoğu zaman kaçınıyor kişi ler , çekiniyorlar, “Ailem ne der ?”, nasıl tepki
alır ım diye.
Bir de şey, bu evlilik danışmanlığ ının m ecbur i olması gerektiğine kesinlikle
katılıyorum, ayr ı bir bir imde yapılm ası gerektiğine. Yani, biz , evlilik danışmanlığ ı var,
bunun için sosyal hizmet lere başvurabilirsiniz diyoruz ama nereye gidec eklerini t am
olar ak hekimler in de büyük bir çoğunluğu da bilmiyor aslında. Yani, onun da çok iyi
bir şekilde belir lenm esi ve böyle bir kurumun…
BAŞKAN – Evlenecek çiftler size mutlaka geliyor .
AİLE HEKİ Mİ NİLÜFER ÖZTÜRK – Geliyorlar.
BAŞKAN – Mutlaka geli yor.
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Aslında siz orada bir kontak kişisiniz.
AİLE HEKİ Mİ NİLÜFER ÖZTÜRK – Evet.
BAŞKAN – Oradan belki doğru mekanizm alar ı oradan devam ettirebilir iz.
AİLE HEKİ Mİ NİLÜFER ÖZTÜRK – Evet.
O yüzden hedef bir yer olmalı, orayı işar et edebilmeliyiz çünkü biz g erçekten
pratik olabilirsek sonuç elde edeceğiz.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Ali Bey, buyurun.
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisar) – Sayın Doktorum, size bir şey soracağ ım. Bir
kısım yer lere gittiğimizde “Evlilik danışmanlığ ı, aile danışmanlığ ı müessesesinin
getirildiğinde aile hekimliğiyle aynı binada olursa f aydalı olur .” derler müştereken.
Sizin bu konudaki görüşünüz, düşünceniz nedir? Yani, aile hekimliğinin olduğu her
yer de, hepsinde olm asa bile belli k ısımlar ında...
AİLE HEKİ Mİ Nİ LÜFER ÖZTÜRK – Kesinlikle çok f aydalı olur. Yani, hizmet
ver en sayısının da artması gerekiyor. Çünkü, ben kendi bir imimde şöyle bir sık ınt ı
yaşıyorum: Her iki taraf ı dinlemeye çalışt ığımda aynı zamanda ortalama 70 civar ında
poliklinik hizmeti ver mem lazım. Yani, her iki taraf ı da din lemeye çalışt ığ ımda çok
f azla vakit harcıyorum. Bu sef er dışar ıda olanlar dan çok tepkiler geliyor “H adi art ık,
sohbet ediyorsunuz. ” tarzında. Yani, o yüzden aynı bir im içinde olup bizim or aya
yönlendir ip sonuçlar ından haberdar edildiğimizde çok daha… Bir d e art ık, ben beş
yıldır bu işi yapıyor um, önemsiyor aslında hastalar ım, büyük bir çoğunluğu gerçekten
önemsiyor lar, f ikirler imizi önemsiyor lar ama bir bütünlük içinde devam edersek daha
güzel sonuç alır ız.
NECDET ÜNÜVAR (Adana) – Teşekkür ediyorum Başkanım .
Aslında doktor hanım ı dinlerken şöyle bir şey aklıma geldi: Geçen Sayın Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanım ız da aile danışmanı ist ihdam edeceğini if ade etti. Bu
çalışmanın hem Aile ve Sosyal Politik alar Bakanlığ ı hem de Sağlık Bakanlığ ıyla
beraber ent eg re yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum ve biz r aporumuza da koyalım.
Bunu mümkünse pilot başlat ıp, bir orta ölçekli bir ilde pilot başlat ıp sonra yani
Giresun olur, başka bir yer olur, oradaki çalışmalar ı gördükten sonra olgunlaşt ırm ak
gibi bir şey aklım a geldi. Esasında, demin, Serap Hanım da konuşurken biraz
düşünmüştüm ama şimdi tekrar doktor hanım ı dinleyince bu aile hâkimlerinin de bir
olaya bakarken o kişinin yaşadığ ı yerdeki aile hekimiyle çünkü onlar ın bütün kayıt lar ı,
birtak ım şeyleri, ailesinin se yrüsef eri vesairesi gibi birtak ım şeyler o mahallenin
öğretmeni, imam ı, bakkalı f ilan gibi çevrelerle de irt ibatta olmasını sağlamam ız lazım,
belki bunu rapor umuza koymam ız gerekiyor. Şimdi, doktor hanım konuşunca bu aile
danışmanıyla, aile hekimliği ar ası nda bir irtibatlandırma yapmam ız lazım.
Teşekkür ediyorum.
AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP ERTEN – Şimdi, bir şey söylemek
istiyorum. Ben şu an aile h âkimiyim ama önümüzde , biliyorsunuz, yaz kararnamemiz
var, sonra yetkilerim iz değişiyor. Şimdi, ben şu an ail e hâkimiyim, eylül döneminde
aile hâkim i olarak devam edecek miyim bilmiyorum. Şöyle bir sıkınt ı da var zaten:
Şimdi, madem bizim amacım ız, sonuçt a toplumu bir yere getirmek, belli bir tecrübe.
O yüzden, bizim kendi açım ızdan da ben şunu düşünüyorum: Bir u zmanlaşma
getirilmeli. Tabii, ben bundan sonraki görev yerimde, art ık , hukuk mu bakacağım,
ceza m ı bakacağ ım, tamamen belli değil. Yeniden yeni bir göreve başlıyormuş gibi
bir durumumuz söz konusu olabiliyor. Mesela, yıllarca bir ceza hâkimliği yapm ış
bir ini, birden bire aile mahkemesi hâkimi yapılm ası gibi. Mesela, bir arkadaşım ıza
olmuş, daha evli bile değil, çocuklar ı yok, aile mahkemesi yapılm ış, hemen zat en
yetki değişikliği talep etmiş. Yani, “Ben ağlıyorum .” diyordu duruşmalarda, “Ne
şekilde yapacağ ım? Anlat ıyor lar özel m evzular ını, çok sık ınt ı yaşıyorum, çocuklar
geliyor." diyor. Y ani, bu çok nadir yapılıyor ama bu çok önemli.
BAŞKAN – Bu önem li bir konu.
AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP ERTEN – Şimdi, ben evliyim, 2 çocuğum
var. Şimdi, her dosya önüme g eldiğinde, inanın, taraf lardan çok çocuklar ın yaşlar ına
bak ıyorum. Çocuklar ı velayet konusunda emin ellere bır akabiliyor muyum ona
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bak ıyorum. Dosyalar daki o kadar sık ınt ı yaşıyoruz ki . O yüzden de mut laka aile
mahkemesi konusunda da bence uzm anlaşma getir i lmeli. Yani, yetkiler imizde,
mesela, çok sık değişikliğe gidilmeden, özellikle, mümkün olduğu mertebe bir sonraki
görev yer ler imizde de yani aile mahkemesi olar ak devam etme imkânım ız olursa…
Mesela, Karadeniz’ deki, Giresun’daki olaylar nasıldı ya da doğud a görev yapacağ ım,
oradaki aile hayat ı nasıl? Sonra iler ide diyelim ki İstanbul’da görev yapacağ ım,
oradaki aile hayat ı nasıl, dosyalar nasıl? Bir şekilde, bir karşılaşt ırma yapılabilmesi
açısından, tecrübe açısından… Çünkü, her dosya insana bir şey kat ıyo r ya da
Yarg ıtay uygulamasını görüyoruz, dosya dönüşlerim iz de oluyor. Eğer bu şekilde,
burada aile hâkim iyim, sonra başka yerde başka yekti değişiklikler i olursa
dosyalar ım ın da dönüşlerinde bazen göremediğimiz durum lar olabiliyor.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP ERTEN – Mesela, bu konuda da bir çalışma
yapılırsa hem bizim açım ızdan hem de toplum açım ızdan f aydasının olacağ ını
düşünüyorum.
BAŞKAN – Aslında, sosyal polit ikalar ın en temel sorunundan bahsediyorsunuz
siz. Benzer şey polis ler için geçer li. Yıllarca sivil toplum kuruluşlar ı polisler i eğittiler
kadın ve çocuk konusunda. O polisler sonra özel harekâtçı oldu, başka bir şey oldu,
narkotiğe geçti, tayinler i olduğu zaman. Bu aynı şey sosyal çalışmacılar için de
geçerli. On yıl huz urevinde çalışıyor sosyal çalışmacı, başka bir yere tayin olduğunda
çocuk yuvasına ver iyor uz. Çocuk hiç çalışmam ış, yaşlı çalışm ış hep ya da çocuk
çalışıyor beş yıl, beş yıl sonra götürüyoruz kadın sığ ınmaevine veriyoruz. Kadını
daha yeni baştan öğreniyor. Mutlaka bunlar ın uzmanlık programlar ının olması ve
tayin olduklar ı yerlerde de uzman olduklar ı alanlar da çalışması son derece önemli.
Aile danışmanlığ ı konusunda Kom isyon olar ak aşağı yukar ı geldiğim iz bir yer var.
Onu hemen bur ada sizlerle paylaşayım tüm taraf lar buradayken. Burada da bir yet ki
kargaşası var. Şimdi, şöyle bir şey var: Yani, aile ilk geldiğinde ona ilk rehber lik
yapacak bir bireye ihtiyaç var . Bunun uzman olması gerekmiyor, t ıpk ı polisin o soru
f ormunda aldığ ı gibi. Kısm i bir r isk analizi yapacak, kısmi eğit im alm ış herhangi bir
dört yıllık f akülte mezunu olabilir. İ lk rehberlik, ilk köprü vazif esi görecek kişi. İletişim
mezunu da ilahiyat mezunu da sınıf öğretmeninden hem şireye kadar bu geniş
yelpazede eğit im alm ış herhangi bir i olabilir. İlk rehber lik yani müracaat f ormunu
alacak, bir risk değerlendirmesi yapıp bir aile danışmanına gönderecek. Burada
yayg ın hizm et gerektiriyor bu. Buruda psikolog istihdam ederseniz psikoloğun asıl
yapacağ ı işte insan kaynağ ı bulam ıyor sunuz bu sef er. Böyle bir sık ınt ım ız var.
Muhtemeldir ki biz raporumuzda kademeli bir aile danışmanlığ ı mekanizm ası
önereceğiz. Yani, ilk rehberlik, ilk risk analizi yapacak kişi geniş bir meslek
yelpazesinden ama mutlaka ilgili eğit im alm ış kişi olacak. Akabinde bugün belki “aile
danışmanı” diyebildiğimiz ama asla ter api yapan değil. Deniz Hanım bu alanın
uzm anı. Yani, bu aile ter apistleri çif t terapileri t amamen PDR, Psikolog ve
Psikiyatrlar ın uzmanlık alanı ama temel iletişim becer ilerini ve r ecekler i, ben dilini
kullanma -biz dili ben dili neyse - göz göze temas, işte, öf ke kontrolü gibi temel şeyleri
belki verebileceği bir aile danışmanlık mekanizması ve onun ötesinde işte, madde
bağ ımlısı, çif t terapisi gibi ter apilerin mutlaka üç t emel meslek grubuyla yapılm ası
yönünde muht emeledir ki bir kademeli sistemin olması gerekiyor çünkü insan kaynağı
sık ınt ım ız da var. Ya, psikologlar ı siz alıp sahada ilk f ormu dolduracak adam olarak
sahaya gönderirseniz kim psikologluk yapacak? Bu sef er böyle de bir sık ınt ı ortaya
çık ıyor. Onun için Komisyonun bu anlamda bir öneri getirmesine hazır lık yapıyor uz
ama henüz net leştir medik. Çünkü, bu sef er, hepsi birbir ine karışıyor. Ya, psikolog
gidiyor, ev ev dolaşıyor f orm dolduruyor. Psikoloğun orada aileyi dinliyor olması lazım
belki de. O anlam da, bir kargaşalık var. Sosyal hizmet ler için de aynı şeyi
söylüyorum,
mutlaka
ihtisaslaşmak
gerekiyor,
dört
yıllık
f akülteyle
de
iht isaslaşılm ıyor. Bu da çok net.
Şimdi, son iki konuşmacım ızı dinleyeceğiz.
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Önce Hülya Uğur Tanr ıöver ’i dinleyeceğiz. Giresun Ün iversitesi Kadın
Araşt ırma Merkezi Müdürü. Sizi dinleyelim, daha sonra Mustaf a Şanal Hocamızı
dinleyeceğiz ve öylece topar layacağ ız inşallah.
Buyurunuz.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE MERKEZİ
MÜDÜRÜ HÜLYA UĞUR TANRIÖVER – Çok teşekkür ederim.
Öncelikle, hepinize t ekrar hoş geldiniz diyor uz ve teşekkür ediyoruz. Sadece
iki noktayı belirterek başlamak istiyorum. En azından Giresun Üniversitesi Kadın
Araşt ırmalar ı Merkezini belki iyi bilmeyenler olabilir, art ı çok yeni bir kararla henüz
bir aya bile olmadı, iki haf ta önce, Türkiye’de UNESCO’nun açm ış olduğu ilk
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınlar ın Güçlendir ilmesi Kürsüsü de üniversitemizde
kuruldu ve GÜKAM’la bir likte çalışacak. Bunu hat ır latar ak devam etmek istiyorum .
Komisyonun işlevi , amacı çok önemli ancak çok değerli üyeler i gördükten
sonra -ki Sayın Başkanım ızla zaten eskiden ber i tanışık lığ ım ız var - bu işlevin önemini
alt ını çizmek ve bazı kavram lar ı otur mak açısından biz malum akademisyen
olduğumuz için iki konuyu belirginleştirm ek istiyorum. Tüm müdahil edenler zat en bu
konulara f azlasıyla değindiler.
Bunlardan bir incisi aile bütünlüğünün korunabilmesi için yapılması gereken
asıl, en bir inci şey: Doğru ve sağlık lı ailele r inin kurulmasına çalışmaktır, s ağlık lı ve
doğru aileler in k urulmasına yani insanlar ın birbirine sayg ı gösterdiği, erkeğin kadını
küçümsemediği, kadının çocuğu dövmediği, kaynananın, kayınpeder in şunu bunu
yapmadığ ı ailelerin oluşmasına yani eşit ve özgür bireylerden oluşan ailelerin, kar ı
kocalar ın oluşturacağa ev liliklere. Dolayısıyla, bunun ötesinde zaten diyorum, çeşitli
arkadaşlar da belirtiler ve kendi deneyim lerimiz her zaman önemli. Ben de ilk evliliği
sonlanm ış, ikinci evliliğinde de - Allah daha uzun seneler nasip etsin - çok uzun
yıllardır mutlu bir şekilde yaşayan bir kişiyim. Öbür tür lü çünkü sağlıklı ve doğru
kurulmam ış bir ailede de art ık ona boşanma olarak değil, sorunlu evliliklerin
sonlanması olarak bakmak zaten çeşitli uzm anlar taraf ından belirt ildi. Bir noktanın
alt ını çizm ek istiyorum. Giresun’a ge lmeden önce ve hâlen de devam ettiğim
FİLMMO R kadın kooperat if iyle birlikte kadın cinayet ler i ey lem araşt ırmam ızı yeni
bit irdik, k itabı çıkm ak üzer e . Önümüzdeki haf ta Ankara’da dört part imizin değerli
kadın kollar ından başkanlar ından randevu istedik, gidip eylem planını sunmak üzere.
Diyeceksiniz ki ne alaka? Şu alaka: Çünk ü, çok iyi niyet li olar ak söylenm iş olmakla
bir likte ve uygulamada pek çok sorunlar yaşanmakla birlikte şunu da unutmamak
lazım ki kadın cinayetler i şiddetle başlıyor. Şiddet, aile içi şi ddet biçiminde oluyor
çok büyük oranda sokakta ki. Bakmayın, “Ö zgecan” diye bir sembolleşt irdik,
“Özgecan” örneği en az örnek, Ayşe Paşalı örneği çok daha f azla örnek. Dolasıyl a,
bunlar ın alt ının çizilmesinde yarar olacağını düşünüyoruz ve uzm anlaşma dedik. Aile
cinayet leri konusunda da örneğin, biz tamamen bir uzmanlaşmaya gitmek istiyoruz
ve o eylem planında da alt ını çizdiğimiz gibi, oraya bağlamak istiyorum. Zannedersem
bir arkadaşım ız, em inim çok iyi niyet lerle, liselere bir evlilik dersi konulmasını
söyledi. Deyim yer indeyse bundan kanımca daha yanlış hiçbir şey olamaz diye
düşünüyorum. Çünkü, erken evlilikler, kötü sonlanan evlilikler in, boşanmalar ın ya da
daha kötüsü kadın cinayetlerinin… Erken evlilikten kast ım ız illa zor la evlendir ilme
değil, burada da değinildi. Beğenerek, gönlünün ilk düştüğü, haf if beğendiğini,
komşunun oğlunu or ada gördüğü zaman, kaçma, gitme, beraber erken yaşta evlenme,
genelde sağlıksız evlilikler in en önemli nedenler inden bir i her şeye rağmen.
Çocuklar ın kaf asına şu ya da bu yaşında -ki çoğu zaman 18 yaş a lt ı, eğer
liseden bahsediyor sak - evlenme f ikrini sokmak, sadece evlenme odaklı
düşünmeler ine biraz daha yönl endirmek olur ama bunun yerine -değerli hocamla
bir likte ve em inim başka katılanlar da vardır - olabilen en küçük yaş tan it ibaren,
zor unlu olarak toplumsal cinsiyet eğit im i vermek zaten k ız ve oğlan çocuklara… Kız
olmak ne demek, oğlan ne demek, kadın olmak ne demek, erken olmak ne demek?
Kadınlar ile er kekler iler ide nasıl evlenirler? K adınlar çalışır m ı, erkekler çalış maz?
gibi en temel ve eşit likçi kavram lar ı en küçük yaştan vererek başlarsak zaten oradan
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hareketle çık acak, deyim yer indeyse , oluşacak evlilikler her zaman mi zaca uym az ve
elbette olabilir, her t oplumda da vardır, ona yapabileceğim iz çok özel bir şey yok.
Psikolojik testler e geleceğim değerli ar kadaşım ızın belirttiği. Biliyorsunuz,
bilimde çok tart ışılır yani sosyal psikologlar çok severler böyle “evet, hayır ”larla,
birtak ım ölçekler le f alan testler yapmayı. Bu tür testlerle art ık, kişiliği tam anlam ıyla
çözümlenmediği de özellikle biz sosyologlar ve eminim bazı başka dallar alanında
bilinir. Dolayısıyla, aman diyorum. Biz kadın cinayetlerinde bile böyle bir hataya
düşmedik çünkü bir ileri bize öner di. “İdeal katil t ipi ” diye bir şey yok, dünyada da yok,
bizde de olmasın, olmamalı. Çünkü, hiç uyuşmayacak gibi iki kişinin dünyanın en
mutlu evliliğini elli sene sürdürdüğünü görebiliyor uz örneğin. Dolayısıyla, toplumsal
cinsiyet dersleri diyoruz özellikle eğit imde.
İkincisi: Ben daha önce Tarih Vakf ıyla bir likt e iki kez - zannediyorum üçüncüsü
yapılıyor- ders kitaplar ında insan haklar ı projesinde çalışt ım. Tüm ders kitaplar ı ve
ders mater yaller inin cinsiyetçilikten, ayr ımcılıktan -ben kendi açımdan söylüyorum tabii ırkçılıktan vesaireden temizlenm esi… E n küçük örneklere kadar bu iniyor.
Dolayısıyla da bunlardan tem izlenmesi çocuklar ım ızı, daha eşit likçi, daha uygar,
daha çağdaş, daha bizlere yak ışır ailelere götürecektir. Bu güzel gelenekler imizi terk
etmek anlam ına hiçbir şekilde gelmez. Gelenekler in ço k güzelleri var dır, çok kötüleri
de var dır. Öyle değil mi? Ona bakarsanız bir zamanlar kölelik de gelenekmiş ya da
kan davası da gelenekmiş. Demek ki geleneğin iyisini saklamayız ama kötülerini de
ayık lam a ve tasf iye zam anı gelmişt ir diye düşünüyor um.
Çok teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Çok teşekkür ederim.
Biz dün yine benzer bir konuyu konuştuk. Kötü davranışlar ın gelenek adıyla
yayg ınlaşt ır ılmasını bu masadan hiç kimsenin onaylamadığ ını biliyorum yani aklı
başında hiç kimse ne töre saikiyle işlenen cinayet le r i, kan davası dediğiniz i. Ama,
töreye olumsuz anlam yüklemek yer ine, ben olumlu anlam yükleyerek kadim doğrular
demeyi tercih ediyor um. O kadim doğrular ı da yaşatmak aslında kökleri sağlam, yere
basmak için de k ıym etli bir şey. Benim hep böyle kendimce bi r sloganım var, “Kadim
doğrular, yeni gerçekler” diyor um çünkü o kadim doğrularla beraber yeni
karşılaşt ığ ım ız gerçekler de var. Bunlar la beraber ne kadar bunu entegre edebilirsek
o kadar sağlıklı hem bireyler hem toplumlar inşa etme şansım ız var.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Sayın Başkanım, Hocama katkı da bulunmak
adına dedikler iniz doğru. Onu değerler eğ itimiyle bütünleştirmenin de doğru olacağ ını
düşünüyorum. Yani, değerler eğitim ini de eklemek gerekir. Sadece, şu şudur, bu
budur değ il, aslında doğruyu da gösterir t arzda değer ler eğitimiyle bir likte olursa çok
daha sonuç verici olacağ ını düşünüyorum.
Teşekkür ediyorum.
GİRESUN ÜNİ VERSİ TESİ KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA
MERKEZİ MÜDÜRÜ HÜLYA UĞUR TANRIÖVER – Çok kısa bir şey ilave et mek
istiyorum.
Bir de özür diler im, bilim insanı olarak devr eye girmek zor unda hissediyorum
kendimi. Dönem dönem hele de çok araşt ırma yapan bir isi olarak. Kimi zaman
istatistikler bizi yanılt ıcı olabilir. Dolayısıyla, zanneder im, çok değerli emniyet
mensubu arkadaşım ız ça lışan kadınlar ın şiddete daha çok maruz kalm ış olması gibi
bir şeyden söz etti. Doğru açıklamalar da getirdi ama yani başvurular arasında.
Dolayısıyla, o birinci kelimenin alt ını çiziyor uz. Daha çok başvur u…
BAŞKAN – Onu o anlamda söyle diğini anladık.
GİRESUN ÜNİ VERSİ TESİ KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA
MERKEZİ MÜDÜRÜ HÜLYA UĞUR TANRIÖVER – Söylemediğini anladık değil mi?
Aynı şekilde, erken evlilikler bölgenin ortalamasını aldığ ım ızda her zaman
bize vermeyebilir bunu. Ayr ıca, erken evlilik hakikaten var mı? O sayılara da
bakmamız gerekir. Çünkü, çok ileri yaşta evlenen de çoksa ortalama 24, 25 çık ar.
Ama, bu yanıyla da bazılar ı küçüktür.
BAŞKAN – Şunu da yapmayalım, Türkiye ortalamasını aldığ ınızda evlilik
yaşlar ında hâlâ Türkiye’de biraz erken evlil ik olduğunu görüyoruz ama onlar geçmiş
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dönemde olan evlilikler. Mevcut ta aslında bize doğruyu verecek “Her yıl olan evlilik
var m ı, yok mu?” ya bakmamız lazım. Ortalamaya bakt ığ ım ızda belli bir rakam hâlâ
çıkacak. Bugün ot uzuncu yıl ını yaşayan ama 14 yaşın da evlenmiş çif tler olabiliyor.
Aslında, bizim her yıl evlenenler için evlilik yaşlar ına bakt ığ ım ızda doğru sayılar a
ulaşabilir iz.
GİRESUN ÜNİVERSİ TESİ KADIN SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULUMA
MERKEZİ MÜDÜRÜ HÜLYA UĞUR TANRIÖVER – Bir de tabii o evlilikler re sm iyet e
geçmediği için o şekilde yansım ayabilir. Onlar ın bir şekilde öğrenebilmenin yolunu
bulmak lazım.
BAŞKAN – Evet.
Yani,
o
dediğinize
kat ılıyor um.
İstatistikler
her
zaman
doğruyu
söylemeyebiliyor.
Buyunuz Mustaf a Şanal Hocam.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖĞR ETİM ÜYESİ PROF. DR. MUSTAFA ŞANAL –
Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Ben de sizin gibi Gir esun’da yeniler den bir iyim, bu yedinci ayım, Erciyesten
geldim Giresuna. İ yi ki de geldim. Siz de hoş geldiniz tekrar Sayın Başkanım. Sizi
zat en tanıyor um daha önceden, çalışmalar ınızdan.
Güzel bir konu, davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Şunu
söyleyeyim ben: Sizin o deminki tasnif inize aynen ben de kat ılıyorum, onu dersler de
de anlat ıyorum hatta. Gelenek kötü değildir, doğrusunu bulabilmek, anlat abilmek ve
doğruyu göstermek en doğrusudur; o tasnif e ben de kat ılıyorum.
BAŞKAN – Hocam br anşınızı öğrenebilir miyiz?
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. MUSTAFA ŞANAL –
Ben PDR uzmanıyım , eğitim bilim ler i uzm anıyım aynı zamanda.
Şunu söylem ek istiyorum: Biz toplumsal cinsiyet teorisini Türkiye’de -Sayın
Hocam, onu unuttunuz galiba, ben hat ırlatayım - zorunlu ders olarak okutan tek
üniversiteyiz. Bütün bölüm ler imizde toplumsal cinsiyet, hiç ayr ım yapılmaksızın,
toplumsal cinsiyet dersi ok utuluyor. Eğer mevzumuz aile ise ve boşanmaysa bunun
sonucu olar ak bu iki kavram ın da iyi anlat ılması gerekiyor. Çocuklara, bu işin
paydaşlar ına bunu en iyi anlatmanın yolu maalesef ki derstir ve bu dersi siz evlilik
adına yaparsanız evlenmeyen insanlar ın aklına evliliği sok arsınız ama siz bunu
yaşam ın bir parçası, bir öğesi olarak yaparsanız ve buna “cinsiyet” derseniz,
“toplumsal cinsiyet ” derseniz daha doğrusunu yapm ış oluruz. Hocam da temas etti,
bu dersler sayesinde kadın kime denir, er kek kime denir… Mesela, ben i bağ ışlayınız,
bana göre erkek kadının eksik kalm ış yanıdır yani ben onu söylüyorum, bunu bir
erkek olarak söylüyorum ve üstelik annesi ümm i olan bir er keğim, okuma yazm ası
yok annemin, iyi ki de yok çünkü bizi de oynat ıyor elinde, babam ı da oy nat ıyor yani
o derece. Düşünün gerisini siz. Bir de olsaydı ne olurdu? Hatta, bunu söylediğ imiz
zam anda… Annemin okuma yazması yok, en iyi bildiği şey, eşimin yanında benden
para almak, ki babam sendika başkanı, hiç paraya iht iyacı yok ama çok hoşuna
gidiyor ve bindiği otobüsün numarasını kaybederse unutmamak ama okuma yazm ası
yok bu kadının, üm mi. Bakın, dikkat edin bur aya, bizim kültürümüzde, arabesk
kültürümüzde hep analar ağlar, hiç babalar ağlam ıyor değ il mi? Hep tabiat ana, şu
ana, bu ana. Demek ki dü nyada tek bir cinsiyet var? O da kadın. Bunu ister kabul
edin, ister etmeyin.
TÜLAY KAYNARCA ( İstanbul) – Hocam, siz çözmüşsünüz, itaat et, rahatla.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. MUSTAFA ŞANAL –
Bir de eşim benim halam ın k ızı, mecbur itaat e tmek zorundayım, o da ayr ı bir olay, o
da çok önemli.
Sayın Başkanım, Sayın Valim; size ar z etmiştim daha önceden. Giresun, şu
üzerinde bulunduğunuz topraklar, cinsel istismar ın en yoğun yaşandığ ı il, Türkiye’de
bir inci. Özellikle, enses tte, buna çok dikka t edin lütf en, beni bağ ışlayın bu kelimeyi
kullandığ ım için, Yağlıdere bir inci. Siz daha iyi bilirsiniz, Amerikalı G iresunlular ı.
FAT MA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – New York’ta bir bölge…
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GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. MUSTAFA ŞANAL –
Evet, ö zellikle iç bölgeler.
Sayın Müdür ümün de -sağ olsun- yar dım ı ve desteğiyle biz orada projeler
başlatt ık, çalışıyoruz bu ist ismar konusunda. İşt e, Giresun’da aile bütünlüğü nü
olumsuz etkileyen… Ben Gir esun özelinde konuşuyor um, galiba sizin istediğiniz de
bu; şu, bu değil, Giresun özelinde. Aile özlerini, sorununu etkileyen en önemli
f aktörlerin başında bu ist ismar geliyor. Biz bunun şu an çalışmasını yapt ık, bir pr oje
yapıyoruz, umar ım kısa zamanda bunlar ı şey yapar, sizlere de bu sonuçlar ı
bildirebilir iz. Paydaşlar ım ız da var tabii ki. Bu istismara çok dikkat etmek gerekiyor.
Bu önemli bir unsur.
BAŞKAN – Rehber öğretmenimizin de onun için konuyu biraz açması
yönünde…
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. MUSTAFA ŞANAL –
Ben oradan malzeme alarak siz e bu desteği vermeye çalışıyor um.
Mesela, 2013 ver ilerine bakarsanız ensest te yine bu il birinci, 2015’te yine bu
il bir inci kaba nüf usa göre.
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisar) – Bart ın’dan önde m isiniz?
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. MUSTAFA ŞANAL –
Biz öndeyiz, maalesef öndeyiz.
Mesela, bazen de Antalya çıkar ama kaba nüf usta Giresun daha iler i f ır lıyor
Sayın Vekilim. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor, bu önemli bir unsur.
İkinci bir unsur: Benim kanaatim o dur ki en büyük unsur burada karşındakin i
iyi dinlememe ve ego patlaması. Karadeniz insanı biraz f evr i, malum. Bu f evr iliği
bazen aklını kaybederek yapabiliyor. İnsan bazen söyleyeceğinin sonucunu hesaba
katmadan söyleyebiliyor ve bizde taham mül gücü yok burada f azla. Bu coğraf yanın
da etkisi var bunun üzer inde. Karşındakini iyi dinlememe… Mesela, bir anekdot daha
ver eyim, Giresun’da erken yaşta evlenme çok yüksek değil. Bak ın, bu önem li bir
unsur, ortalamanın üzer indeyiz biz. Yaş olarak 24 yaşı, G iresun’daki evlilik yaşı. Bu
ayr ı bir şey. Ama, erken yaşta evlenme yaşı olarak da Giresun Türkiye’nin üstünde
yani iyi bir yerde, kötü bir yer de değil ama buna rağmen boşanmada Giresun
Türkiye’de önde gelen illerden bir tanesi. İşte, bunu tetikleyen unsur lar ın başında
bir inci istismar dır. Bu çok önem li. G iresun özelinde konuşuyorum, Türkiye genelinde
değil, Giresun özelinde.
Üçüncüsü: Karşısındakini iyi dinlemem e ve ego patlaması. Bak ınız, ben
buraya gelmeden bana bir şey söylendi. “Hocam Giresun’da f azla şiddet olmaz.” Ben
Güre Mahallesi’nde oturuyorum , her haf ta bir tane şiddet olayı görüyorum. Adam
dövme, şu bu. Ama az, Türkiye ölçeğinde az, onu kabul ediyor um ama var. Fazla
dinlem iyor lar.
Dördüncüsü: Öykünme. Bakın, “İstanbul’da bir şey çık sın, ertesi gün
Giresun’da.” öyle der ler. Sayın Başkanım, siz de duym uşsunuzdur, burayı bilen birisi
olar ak.
BAŞKAN – Benim şehrime de söylerler onu.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. MUSTAFA ŞANAL –
Öyle mi? Bana da eşim öğretti bunu. O da yedi ayda ne kadar çabuk öğrendi ben de
bilmiyorum, şaşt ım ama öğ retti ve gerçekten de sordum, İstanbul’da çık an her yeniliği
Giresun ertesi gün getiriyor buraya. Bunu olumsuz olarak da düşünün. Biliyorsunuz,
oradan geliyor her şey, bat ıdan bu tar af a doğru geliyor ve Giresun bunu yaşıyor
çünkü Giresun’da öykünme çok.
BAŞKAN – Biraz tiyatroya f alan da öykünülse bar i yani kapitalizme
öykünüleceğine.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. MUSTAFA ŞANAL –
Evet, öykünme çok Sayın Başkanım ve bu öykünme ne öykünme biliyor musunuz?
Gücü yetmediği şeyleri gücü yeter gibi davr anma. Bu neyi art ır ıyor biliyor musunuz?
Hem sizin zamanınızı çalıyor hem sizin emeğinizi çalışıyor hem sizin psikolojinizi
bozuyor. Bu ilde çok f azla bu.
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Boşanmayı tet ikleyen diğer bir f aktör: Burada kültürel ve sosyal imkânlar
hemen hemen hiç yok. İn sanlar ın enerjisini boşaltacak bir kurum yok, burada tiyat ro
yok, burada herhangi bir aktivite yapılabilecek bir spor alanı doğru dürüst yok, bu bir
özeleşt iri.
BAŞKAN – Sayın Başkanım, bunu…
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. MUSTAFA ŞANAL –
Ben bunu siyasi olar ak konuşmuyorum, benim vazif em o değil.
BAŞKAN – Yok, siyaseten söylemiyor um. Yerel yönetimlerden daha çok
beklenir bu anlamda.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. MUSTAFA ŞANAL –
İnsanlar ne yapıyor lar ister istemez, bu enerjiy i ne yapıyor lar? Aileye aktar ıyor lar.
Tabii, tek bir şam il f aktör değil ama lütf en bunun dikkate alınması kanaatindeyim. Bu
çok önemli yani ister istemez bu. Ben şunu f alan değil madde bağ ım… Onlar f alan
önemli değil, onlar çok önemli değil, bunlar bir şek ilde tolere edilebilir. Alkol bu ülke
çok yüksek. Neden? Birçok f aktörü var burada alkolün. Üzer inde bulunduğumuz
coğraf yada erkek çalışma oranı az. Er kek çalışma oranı az olursa çalışan kişi
yıpranmaz m ı? Yıpranır. Bunlar işte , boşanmayı ve ayr ılığ ı, aile bütünlüğünü olumsuz
etkileyen, tetikleyen f aktörler. Her ilin boşanma f aktörlerinin haritası çık ar ılmalı, her
ilin, f arklı renklerle, boşanma haritalar ı. Rakamlar ver iliyor değil mi? O rakamlar da
çok hakiki değil ki. Onlar yans ıyanlar, b ir de yansım ayanl ar var. O yansımayanlar ı
tespit etmenin yollar ı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığ ına ve diğer paydaşlara
kalm ış. Bak ın, enses t çık ıyor işte burada.
Şimdi, ben çok da zaman almayacağ ım. “Boşanma” kelimesi bile hoş kelime
değil biliyor musunuz yani boşanm a kelimesini değiştirm emiz lazım. Nasıl ki
evlenmeyen insanlar a evlilik kelimesini öğretmeyelim diyorsak… Boşanma kelimesi,
sorunlu evliliğin bitir ilmesi diyelim bu kelimeye veya başka bir kelime bulalım. Neden
boşanma kelimesi? Başkanım, insanı rahatsız e diyor değil mi? Ben çok şük ür
boşanmadım, yirmi iki yıllık evliyim de halam ın k ızı nasıl olacaksa? Mümkün değil.
BAŞKAN – Şansın yok hocam.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. MUSTAFA ŞANAL –
Evet, öyle bir iht imalim yok. 21 yaşında evlenmiş biriy im.
Şimdi, ama bu “boşanma” kelimesi, bilmiyor um, sizi rencide etmiyor mu beni
rencide ediyor.
BAŞKAN – Dul var bir de dul.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. MUSTAFA ŞANAL –
“Dul”, o da çok saçma bir kelime Sayın Başkanım. Ben dulum yani…
BAŞKAN – Parçalanm ış aile de keza öyle.
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisar) – Hocam, oturmuş kavramlar ı konuşmaya ve
tart ışmaya başlarsak …
BAŞKAN – Çık amayız işin içinden.
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisar) – …problem başlar. Bak ın, hıf zı benzetmek de
doğrudur. Tüzel kişilik kavram ı yer leşt i ama nensel tazm inat, tinsel tazm inat, manevi
ödence, bunlar ın hiçbir i kabul görmedi . Ama, tüzel kişilik kabul gördü. Dolayısıyl a,
oturmuş kavram lar ı çok tartışt ığ ınız da bunun yer ine…
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. MUSTAFA ŞA NAL –
Başkanım, Sayın Vekilim, tart ışmayalım ama “boşanma” kelimesinin yerine de ar t ık
yeni bir kelime bulalım art ık. Sizden çok rica ediyorum. Sayın Başkanım, bunu biz mi
yapar ız, bize mi yapt ır ır sınız, bize bir görev m i ver irsiniz art ık bilmiyor um.
BAŞKAN – Sorun olabilir ama temelde başka sorun lar ım ızda var.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. MUSTAFA ŞANAL –
Kat ılıyor um.
Son şey, kültürel dej enerasyon: Bu ilde aileleri bozan en büyük f aktör Sayın
Başkanım, vekilim, kültürel dejenerasyon. Bu tür aktiviteler in burada çok iyi
yapılması gerekiyor.
Çok teşekkür ediyorum, çok da zaman almak istemiyorum, sağ olun.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Hocam.
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Sayın Valim de burada konuşurken her yerde yapt ığ ım bir konuşmayı
yapmadığ ım ı f ark ettim. Bizim üyeler imi z için bu 7’nci, 8’inci, 15’inci tekrar olacak,
üyelerimden özür diliyor um.
Şimdi, az önce Belediye Başkan Vekilim iz boşanma rakamlar ını, evlilik
rakamlar ını ver irken mesela 2016’nın ilk üç ayı için şöyle bir rakam verdi: 100 evlilik
gerçekleşti, 71 boşanm a. Eğer evliliği boşanmaya bölersek Giresun’un yüzde 71’i
boşanıyor gibi bir anlam çıkar, tam çünkü sayı 100. Böyle bir alg ı yok. Bunu özellikle
söylemek istiyorum. Çünkü, o 71 boşanma geçmiş yıllarda evlenmiş, bir yıllık, üç
yıllık, sekiz yıllık, on beş y ıll ık, on sekiz yıll ık evlilikler i … Hatta, 2015’te açıldığı
davada 2016’da sonlandı. Kaba evlenme ve kaba boşanma hızı dediğimiz bir oran
var nüf usa bölünerek. Türkiye ortalaması binde 1,7. G iresun ortalarda, 43’üncü
sırada bir il. Ben ilinizin TÜİK verile r ini vereyim ama bölgede 1’incisiniz. Yani,
Trabzon 68’de mesela, 81 il içinde. Giresun bölgede 1’inci. Eğer bakacaksak bu
sıralamalar sanki daha sağlık lı gibi. Buraya bakt ığ ım ızda sanki yüzde 71’i boşanıyor
gibi bir alg ı çıkar. Bakın, etraf ınıza yüzde 71 boşanm ış değildir. Bunu yapmayalım
ne olur. En büyük hatayı burada yapıyor uz. Türkiye 600 bin çif t evleniyor ortalama
yılda. 100 ila 130 bin çif t de boşanıyor. Böldüğünüz de yüzde 25 çıkar, o değil, o da
yanlış. Ama, şuna bakabilir iz: Geçen yıl ve bir önce ki yıllar evlenme hızım ızla, bu
yılk i evlenme hızım ızı birbiriyle karşılaşt ırabilir iz. Evlenme hızım ız düşüyor, doğr u;
boşanma hızım ız art ıyor, doğru. Yani, 110’dan 130’a çık ıver iyor boşanmam ız. Yani,
kendi içinde karşılaşt ırmam ız lazım. Yani, 2013’te kaç kişi boşandı, 2014’te, 2015’te
2016’da? Bir boşanma trendi var, kabul edilebilir bu ama evlenenler i boşananlara
bölersek burada hem 100 olduğu için çok oturdu bu rakam yani Giresun’un yüzde 71’i
boşanıyor dem emiz lazım. Bu, hiçbir gerçeğe sığm ıyor. O anlam da, bunu if ade etmek
ister im.
Teşekkür ediyorum Hocam.
Vali Yardım cım, buyurun.
GİRESUN VALİ YARDI MCISI CAHİT KARATEPE – Sayın Valim, Sayın
Komisyon Başkanım , sayın millet vekillerim, değerli arkadaşlar; hepinizi sayg ıyla
selamlıyorum.
Şu anda konuşulan bo şanma noktasında İstatistik Kurumunun verm iş olduğu
bir veriyi de paylaşarak bir iki cümle ifade edip konuşmamı sonlandır acağ ım. “Bir
önceki yıla göre önemli bir değişim.” diye i f ade etmiş, bölgemizle alakalı. Trabzon’da
bir önceki yıla göre boşanmalar bin de 1 or anında artm ış, Ordu’da yüzde 8,7 oranında
artmış, Giresun’da yüzde 12,9 oranında artmış, Rize yüzde 14,6 oranında artm ış.
Burada ilginç iki il var: Artvin’de boşanmalar yüzde 18, 1 oranında azalm ış bir önceki
yıla nazaran. Gümüşhane’de de yine boşanmalar bir önceki yıla nazaran yüzde 11
oranında azalm ış.
Şimdi, burada benim şahsi kanaatim, Güm üşhane ilindeki ve Art vin ilindeki
boşanmalar ın azalma sebepler ini n çok ciddi manada incelenmesi gerektiğ i
kanaatindeyim. Çünkü, diğerler iyle f ark edilebilir bir şekilde bir azalma var.
BAŞKAN – Dosya sayısıyla da ilgili olabilir Sayın Valim o.
GİRESUN VALİ YARDI MCISI CAHİT KARATEPE – Şöyle bir şey: Art vin’deki
evlenme oranı da yüzde 1 oranında azalm ış f akat Gümüşhane’de evlenme yüzde 6
oranında artmasına rağmen bir önceki yıla göre, boşanmalarda da ciddi manada
düşüş var. Yani, bunlar ın sosyolojik olarak alt yapısının incelenmesi gerekt iğini
düşünüyorum. Buradan da ben şöyle bir sonuç çıkar ıyor um: Türk toplumu tabii çok
f arklı heter ojen bir yapıya sahip. Aile kav ram ına bak ış açısı tek temelli bir bak ış açısı
değil yani o açıdan bazen bakt ığ ımda liberal, sosyal demokratik yapıya sahip bir
Artvin ve Gümüşhane’de mevzuyu değerlendirecek olursak b ir az da çevr esel bask ılar
yok Art vin’de, bireysel özgürlük ön planda, bi r bir ine karşı sor umluluklar ı tanım lanm ış
şahıslar ın. Bir likte yaşama kültür ü belki ön plana çık ıyor. Gümüşhane’deyse daha
muhaf azakâr bir çevr e, erkeğin hâkim olduğu bir toplum, nikâhlı bir yaşam, belki ikinci
bir yasal işleyiş şeklinde f arklı hususlar ön plana çıkabiliyor. Şimdi, toplant ının
başından beri evet, eğitim hakikaten çok önemli bir unsur aile için, ailenin yaşaması
için ve burada ben âcizane şunu düşünüyorum: Eğitimde evlilikten daha ziyade
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bir likte bir arada yaşama kültürünü oluşturacak demokra tik kültürü ver en bir eğitim
olması lazım yani dinsel öğelerden daha ziyade veyahut da yer el şeylerden daha
ziyade i nsanı bir arada tutan eğitim in ön plana çıkması lazım. Bu anlamda da bat ılı
ve İslami düşünürlerin klasikler inin bence evlenen şahıslar a özg ür bir bir ey ve
demokratik kültüre hâkim olan bir birey anlam ında oluşması için okutulmasının ön
planda tutulmasını f aydalı görüyorum. Önemli olan husus, bir arada kalabilmek için,
tart ışan bireylerin bir bir ine sayg ılı bir şekilde olması.
Son olarak da Gan di’nin bir sözü var, onunla konuşmam ı bitirmek istiyorum.
Fikirlerin ateşini eğ er bireyler veya toplum tart ışarak söndüremezse o zam an
toplumsal anlamda silahlar konuşur, toplumsal anlamda şiddet ön plana çıkar . O
anlamda da evlenen bireyler in sor unlar ını karşılıklı tart ışarak çözüm yolunu
öğretmekte f ayda olacağ ını düşünüyorum sayg ılar sunuyorum.
BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Valim.
Sayın Belediye Başkanım ızın birkaç if adesi olacak.
Buyurun Başkanım.
GİRESUN BELEDİYESİ BAŞKAN YARDI MCI SI ORHAN KURT – Sayın Va lim,
Sayın Başkanım; öncelikle Sayın Hocam dedi ki: “Cinsel istismarda Türkiye’de
Giresun 1’inci.” Acaba, bu istatistik ne, nereden alındı bu ver iler ? Onu sormak
istiyorum. Ver ileri var mı elinizde?
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. MUSTAFA ŞAN AL –
Tabii, TÜİK’in yayınladığ ı ver iler 2013’te. Kaba nüf usa oranlarsanız, Giresun’u ilk
3’ün içerisinde görüyorsunuz.
GİRESUN BELEDİYESİ BAŞKAN YARDI MCISI ORHAN KURT – Yalnız,
“Veriler var .” dediniz . Bunun sayısını, tarihini, zamanını ver ir seniz biz de ba kalım,
bir.
İkincisi: Dediniz ki: “Giresun’da bir tiyat ro, bir konservatuar yok.” dediniz.
Giresun Belediyemizin t iyatrosu var, Türkiye’de ve dünyada ödül aldı, hem
oyuncular ım ız hem yönetmenimiz hem Belediye Başkanı m ız ödül aldı. Şu an 40
tiyatro oyuncumu z var.
GİRESUN VALİSİ HASAN KARAHAN – Seyirci yok.
GİRESUN BELEDİYESİ BAŞKAN YARDI MCISI ORHAN KURT – Seyirci de var.
Olmaz m ı Sayın Vali m? Gelin, biz yani billboardlara asıyor uz , reklamlar ını yapıyor uz.
BAŞKAN – Başkanım , izletmem işsin kimseye, çağ ırmam ış sın oyunlara ya.
GİRESUN BELEDİYESİ BAŞKAN YARDI MCI SI ORHAN KURT – Oyunlar ım ız
her haf ta her akşam oynanıyor. Biz sizler i ücretsiz davet ediyoruz.
İkincisi: Bak ın, konser vatuvar ım ız var, 1.300 kişi var kon ser vat uvarda.
Bağlama, keman, ut , piyano dersleri verilmekte. Hatta, engelliler tiyatromuz var.
Yani, üniversitemiz bununla ilgili biraz dışar ıda kaldı herhâlde yani, şehrin içine
girmedi bence.
BAŞKAN – O zaman hocalara özel gösterim yapacaksınız.
GİRESUN BELEDİ YESİ BAŞKAN YARDI MCI SI ORHAN KURT – Bir de şunu
söylemek istiyorum: Bizim belediyemizde şu an 850 taşeron işçi çalışıyor yani 1.350
kişi var. Biz taşeron işçilerim izi genelde şehrim izde huzur ve güvenliğin sağlanması
için alkol bağ ım lısı ve s okakta olan vat andaşlar ım ızdan aldık. Bunu da emniyet
görevliler imiz çok iyi bilir ler. Çünkü şehrimizde şu an suç oranı çok azalm ışt ır,
2009’dan sonra baktığ ım ızda suç oranı çok azalm ışt ır. Emniyet görevlilerim iz de bu
konuda bize teşekkür etmişlerdir. Tabii ki bu alkol ve madde bağ ımlılar ının
çalışmalar ından do layı aileler ine de huzur gelm iştir. Ben bu şekilde sosyal
görevlendirmelerde ve işe alınacaklar da bu insanlara öncelik sağlanırsa toplumda
daha iyi bir huzur olacağ ına inanıyor um. Yani, ben bu akademik araşt ırmalar ın veya
bilimsel araşt ırmalar ın toplumun e n alt kademesinden üst kademesine kadar
yapılmasını istiyorum. Yani, bunu buradaki yöneticilere, siyasetçiler i dinleyerek bir
yarg ıya veya bir kanıya var arak sonuç çıkar ılmasını şuradaki konuşmalar dan ben
eksik olduğunu gördüm.
Teşekkür ederim.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Sayın Başkanım söz alabilir miyim?
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BAŞKAN – Onun için katılımcı bir toplant ı bir yapmaya özellikle maksimum
gayret gösterdik.
Fatma Hanım ’a vereyim, sonra size vereyim Hüsnüye Hanım.
FAT MA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Bugün soru sormam ışt ım, dün çok
sorduk ama sormazsak olmaz muhalef et olar ak.
Teşekkürler Sayın Başkan.
Hâkime Hanım, özellikle çoc uklar ın icra yoluyla velayet i bizim hep Komisyon
çalışmalar ında tart ışt ığ ım ız ve önemsediğimiz bir konu. İnşallah, ona ilişkin de somut
bir çözüm atmak ist iyoruz, adım atmak ist iyoruz. Onunla alakalı görüşler inizi ve
buradaki uygulama sorunlar ını k ısaca r ica edeceğim sizden çünkü çok önemli.
Çocuğun yüksek yarar ı konusunda icra marif etiyle çocuğun alınıp verilmesi çok
sık ınt ılı bir süreç. Bir de ilamlı icralar a uyulmadığ ı takdir de yani teslim edilmediği
takdirde, biliyorsunuz, icra mahkemesine şikâyette bulunuyor uz ama tedbir
niteliğinde verilen ara kararlarda çocuğun teslimi, anneden alınıp babaya, babadan
alınıp anneye konusundaki teslimi ara k ararlar ı ve hükümle bir likte kesinleşmediği
için yine tedbir niteliğine sokabileceğim iz son hükümle bir likte ver ilen teslim karar lar ı
ilamlı icraya icra mahkemeleri taraf ından sokulmuyor, 341’i uygulam ıyor maalesef.
Bu sebeple, biz aile mahkemelerine başvuruyoruz, diyoruz ki senin de cezalandır ma
yetkin var, HMK’da g etirilen iht iyati tedbir e uymamak kaydıyla ama aile mahkemeleri
de cezalandırmaktan çekiniyor lar açıkçası. “Ben ceza mercisi değilim, bunu icra, if las
mahkemeleri yapabilir .” diyorlar ama icra, if las da “ Ben değilim .” diyor. Arada kalm ış
böyle bir konu var, siz ne düşünüyorsunuz uzman olarak?
AİLE MAHMEKESİ HÂKİ Mİ SERAP ERTEN – Şimdi, o konuda da aslında çok
değişik şeyler meydana gelebiliyor. Geçenlerde ara kararla geçici velayet i anneye
verm iştim. Şöyle bir talept e bulundular: “Geçici velayet vermişsiniz, işt e, şu an biz
bunu icr a yoluyla uy gulam ıyoruz çünkü ‘t edbiren ’ if adesini ar ıyormuş. Şimdi, bu da
çok yanlış. Şimdi, bu, işi yokuşa sürmek, başka bir şey değ il. Şimdi, ben orada “geçici
velayet” desem ne olur, “tedbiren velayet ” desem ne olur? Ara kararının amacı belir li.
Yani, burada icra müdürü de görüyor, icra müdür yardımcısı da görüyor, çok yanlış
yani bu şekilde zorlaşt ırmalar meydana g elebiliyor. Yani, burada benim söylediğim,
o zaman bir avukat gelmişti, dedim ki: Yani, bunda benim yapacak bir şeyim yok. Ben
bunu şimdi geçici velayet olarak verdim. Tedbiren kelimesinin burada bir anlam ı,
mahiyeti yok. Şimdi, tedbir en velayet versem, bir de diyebilir k i: “Niye geçici velayet
vermedi? Niye tedbir verdi? Uygulam ıyorum.” da diyebilir. Yani, bu tamamen bir
keyf ilik. Buradaki amaç yarg ılama devam ederken geçici velayeti bir ine ver iyorsak
kesinleşene kadar önündeki dosya velayet o taraf ta olacak demektir. Yani , bunun da
uygulamalar ının yapılm ası lazım. Burada bir sık ınt ı var. Orada da tabii ki icra
memurunu şikâyet edecekler, o zaman da evet, icra mahkemeler ine iş düşüyor.
FAT MA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli ) – İhtiyat i t edbir karar lar ına ilamlı icra
olmadığ ı için 341’in uygulanmam asıyla alakalı Yarg ıtay kara r ı da var. Resm î kar ar
olsa da şu anda hâlâ uygulama da böyle, o sık ınt ım ız var.
AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP ERTEN – Şimdi, onunla ilgili, tabii, kanun
koyucular birtakım düzenlemeler getir ebilir ler. O konuda benim yapacağ ım bir şey
yok. Ama, normalde nası l biz tedbiren naf aka kararı verdiğimizde onu takibe
koyuyor lar yani bunu da bir şekilde, sonuçta bir hüküm olarak değerlendirmem ek
lazım. Aynı şekilde, geçici velayet vermemiz gerekiyor ki veriyoruz. Yani, ben her
dosyada geçici velayet verm iyorum zaten. Dosyanın mahiyetine bak ıyorum çünkü
belki bir dahaki celsede önüme gelmeyecekler. Yani, hemen ilk duruşmada aileyi
parçalayıcı şekilde geçici velayet vereyim, hemen naf akalar ı belirleyeyim. Bu şekilde
yapm ıyorum. Her olayı f arklı bir şekilde zaten değerlen dir iyor um.
FAT MA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Uygulama bir liği yok.
AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SERAP ERTEN – Uygulama bir liği kesinlikle yok
ama şöyle bir şey var: Geçici velayet veriliyorsa bir problem var zaten. Kadın diyor
ki mesela: Ben çocuklar ım ı alacağ ım, kendime bir yaşant ı kuracağ ım, bu şehirden
gideceğim. Ya da babası diyor yani. Babayla bir likte kalıyorlar ama okula
göndermiyor. Bir sık ınt ı var. Bunu görüyorsam geçici velayet veriyor um zaten. Hatta,
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bazen öncelikle bir rapor aldır ıyorum çünkü iddialar ı n boyutunu göremiyorum.
Tamamen, if tir adan öteye de gitmeye biliyor. Bazı dosyalarda rapor alıp öyle geçici
velayet i veriyorum. Bazı dosyalarda direkt yani tensiple bir likte geçici velayet
ver diklerim de oluyor. İnanın, bazı dosyalarda bır ak ın, geçici vela yet i şahsi ilişki de
bile sık ınt ı olan dosyalar var. Önüme 10 hastaneden bir sürü şey getiriyorlar. Şimdi,
ben orada nasıl 2 yaşındaki bir çocuğu -bir dosyam da var - bazen annesiyle yani
geçici bir… Şahsi ilişkiyi kuramadım ancak babaannesinin ya da annean nesi
vasıt asıyla saatli olarak şahsi ilişki kurdum çünkü şeyi göremiyor um. Ya, öyle
raporlar geliyor ki bir sık ınt ı var yani ona emanet edemem ben. Her dosyaya
gerçekten f arklı bir şekilde bakmak lazım, tek bir olaya göre bakamıyor uz ama velayet
konusu çok sık ınt ılı, gerçekten. Yani, şöyle: Ak ıl sağlığ ı yerinde düzgün bir anne
baba bır ak ıp ona velayeti verebiliyorsam , düzgün bir şekilde şahsi ilişki meydana
gelebiliyorsa ne mutlu ama o çocuklar kullanılıyor, icra yoluyla zor la babaya ver ilmek
zor unda kalıyor. Çocukta bir süre sonra gitmek istemiyor zat en. Çocuğa soruyorlar
niye gitmek istemiyor sun? “Çünkü, o öcü.” Nereden duydun? “Çünkü anneannem öyle
söylüyor.” Raporlar da geçiyor bunlar. Şimdi, bu çocuk nasıl babasıyla sağlıklı bir
şekilde ilet işim kuracak, şahsi ilişkinin devam ı sağlan acak?
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Sayın Başkanım, emniyet ver iler ine göre
buradaki, özellikle aile içi şiddet veya geçimsizlikle alakalı alkolle ilgili bir veri
sundular, öyle hat ır lıyorum yani bir inci oranda alkol olduğunu söyl ediler. Sayın
Belediye Başkanım ıza bir sor u yöneltmek istiyorum. 2009’dan beri alkol büf eleri
kurduğunuzu öğrendim. Bununla ilgili bir düşünceniz var mı? Yani, hem şiddeti
körüklüyor. Sak ın, bizim şahsım ıza bak ıp böyle bir soru yönelttiğim iz düşünmeyin.
Veriler den yola çıkar ak böyle bir soru soruyorum.
GİRESUN BELEDİYESİ BAŞKAN YARDI MCI SI ORHAN KURT – Şimdi, Sayın
Vekilimiz, “2009’dan beri” dedi. O ndan önce kurulmuş olanlar var. Biliyorsunuz, alk ol
büf eleri Tütün Düzenleme Piyasası Kurulun çıkarm ış olduğu y asaya göre veriliyor.
Bunu da tar ım il müdürlükler i ver iyor. Şu an tütün mamulleri ve alkol sat ış belgeler ini.
Yalnız, burada şöyle bir yanlışlık var: Bak ın, alkol ve tütün mamuller ini sat ış
belgeler inin -büf eler için diyorum yani alkollü içki sat ılan, sat ılan yer ler için
demiyorum- karayollar ına 200 metre, cami, ibadethane, okul, eğitim çevrelerine 100
metre mesaf esi olması ve bir de Meclisten çıkar ılıp Sayın Valim iz de uygun gördükten
sonra alkollü alan st atüsü içine alınm ış olan bölgelerde yine bu bölgel er içerisinde
yine eğitim kurumlar ı ve dinî kurumlar a uzaklık şartlar ı aranıyor.
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisar) – Uyguluyor musunuz? Yani, karar diyor ama
uyguluyor musunuz?
GİRESUN BELEDİYESİ BAŞKAN YARDI MCI SI ORHAN KURT – Uyguluyoruz.
Şöyle bak ın, ben, şi mdi…
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisar) – Caminin bit işinde, okulun bitişinde alkol lü…
GİRESUN BELEDİYESİ BAŞKAN YARDI MCI SI ORHAN KURT – Şimdi, şöyle
söylüyorum bak ınız Sayın Vekilim: Tütün düzenleme yani Alkol Piyasası ve Tütün
Düzenleme Kurulunun… Çıkar ılan bir yasa var. Bu yasada bu belgeye, alkol ve tüt ün
sat ış belgesini tar ım il müdürlükleri veriyor, belediye verm iyor.
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisar) – İş yeri açma ruhsat ını belediye veriyor.
GİRESUN BELEDİYESİ BAŞKAN YARDI MCI SI ORHAN KURT – Şimdi, bak ın,
içkili yer ruhsat ı ayr ı. Ama şunu söylüyor um: Büf elere alkol ve tütün mamulleri sat ışı
tar ım il müdür lükler i taraf ından ver iliyor bu belge, her yıl düzenleniyor. Ama, burada
şu eksiklik var, ben onu söylemek ist iyorum: Şimdi, tar ım il müdürlükleri bu ruhsatlar ı
ver irken belediyeden uzaklık ölçümü istiyorlar. Vatandaşa diyor lar ki: “G it,
belediyeden uzaklık ölçümünü getir. O, işte, dinî mekânlar a, eğitim mekânlar ına
uzaklığ ını getir .” diyorlar. Fakat, belgeyi ver en yer niye ölçmüyor ? Bununla ilgili bize
bir yazı yazılm ıyor ve vatandaşı belediy eyle karşı karşıya bırakıyorlar yani bur ada
bir sık ınt ı var.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Sayın Başkanım, benim sormak aslında o
değildi. Yani, büf elerin olup olması değil. Belediyeye ait bir büf enin varlığ ı var m ı ?
Ben onu sormak istiyorum. Yoksa yani herkes istediği şeyi açabilir.
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GİRESUN BELEDİ YESİ BAŞKAN YARDI MCI SI ORHAN KURT – Bu, 2009’dan
öncede vardı, f akat tabii ki bundan sonraki çıkan yasalara g öre uygulama yapılıyor
ve sat ışlar çıkan yasaya göre belgeler veriliyor. Yani, alkol sat ış belgesini belediye
verm iyor. Tar ım il müdür lüğü veriyor, o tar ım il müdür lüğünün sorunu.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Ben soruma cevap alamadım. Belediyenin
var m ı böyle…
BAŞKAN – Belediyenin işletmesi var m ı bu anlamda ?
GİRESUN BELEDİ YESİ BAŞKAN YARDI MCI SI ORHAN KURT – Belediyenin
kendi işletmesi bu anlamda yok. Yani, Giresun’da belediyenin bu konuda restoranı
hatta yemekhanesi bile yok. Kendi işçiler ine yemek verdikleri ve çalışanlar ına yem ek
ver diği yemekhanesi dahi yok.
BAŞKAN – Tamam, kif ayet imüzakere.
Sait Bey, sizin sorunuzu alayım ama toparlamam lazım.
SAİT YÜCE (Isparta) – Kısa bir şey, bir t opar lama sadece.
BAŞKAN – Sait Bey, buyurun.
SAİT YÜCE (Isparta ) – Hocam if ade etti, bu cinsel istismar ve kadına şiddette
tiyatro, piyona öğretmek ve konser vatuvara mutlaka… Yani, onlar tek başına yet erli
olmaz, değerler eğit imi ve manevi eğitim in de beraber verilmesinde yar ar var. Yani,
“Piyano öğrenen birisi şiddetten vazgeçer .” tek başına denemez herhâlde.
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. D R. MUSTAFA ŞANAL –
“Değerler Eğit imi” diye bir ders var zaten. Liselerde değerler eğitimleri dersleri var.
BAŞKAN – Şimdi şu var: Bu masada olan herkes bilir, hiçbir sosyal olayın tek
bir sosyal nedeni, tek bir nedeni ya da t ek bir çözümü yoktur. Spor, san at, manevi
eğitim, bunlar ı hepsiyle beraber dengeli bir beslenme insanı sağlıklı bir bir ey yapar.
Bu anlamda, hepimizin buna ihtiyacı var. Beylü Dikeçligil Hoca bize çok g üzel bir şey
söyledi Komisyonda, “Aileler in dünya görüşler i, ideolojiler i f arklı olab ilir ama bir
sağlıklı aileyi tanı m lamak için kendi dünya görüşü -muhaf azakâr, geleneksel, f ark
etmez- hak ve görevler dengesi sağlık lıysa o aile sağlık lıdır .” dedi. Ben bunu çok
önemsiyorum ve çok kullanıyorum. Dünya görüşlerim iz f arklı olabilir ama hak ve
görevler dengesi o kadar kıymet li bir şeydir ki bunu sağlayabilmemiz lazım. Ailedeki
herhangi bir bireyin üzerine bu yükü tek başına yüklemem iz gerekiyor. Buradaki en
büyük problem o. Ya bazen kadına yüklüyoruz bütün bir yükü ya bazen erkeğe
yüklüyoruz, b u anlamda önemli.
Ben kif ayet imüzaker e diyorum. Çünkü, aşağ ı yukar ı yirmi dakika gecikti
program ım ız. Trabzon’da da bir heyet bizi bekliyor. Ben öncelikle, Komisyon
üyelerim ize,
Sayın
Valimize,
Belediye
Başkanım ıza
ve
millet vekilim ize
misaf irper ver likleri için, komisyon üyelerimize yoğun program ım ızda g ık demeden bu
programa iştirak ettikleri için çünkü sabah yedide kalktı hepsi. Buradan da Trabzon’a
devam edeceğiz. Gir esun’dan bu toplant ıya iştirak eden… Hem onlar ın biz misaf iriyiz
ama onlar da bizim misaf irimiz. Tüm kat ılımcılara, katkı veren tüm katılım cılara
teşekkür ediyorum.
Burada söyleyemedik, eksik kaldı, zaman yetmedi ya da unuttuk, ilave
etmemiz lazım diyor sanız, lütf en arkadaşlar ım ız size mail adreslerini ulaşt ır dılar
biliyorum, ne olursunuz biz e mail at ın. Çünkü biz bu raporu yazmaya başladık, devam
ediyoruz. Birkaç haf ta daha süremiz var. Sizden gelen bu bilgiler i bu rapor a
dercedelim her noktada. Ama, şunu bir gerçek: Belli sorunlar öne çıkt ı yani cinsel
istismar ve alkol bağım lılığ ı öne çıkt ı . İ l müdürüm , iki konu öne çıkt ı burada. Alkol
bağ ımlılığ ı ve cinsel istismar. Yani il müdürlüğümüzün, Sayın Valim izin
koordinasyonun da belki ayr ıca bir başka toplant ılar la bu iki konunun
değerlendir ilmesi gerektiği kanaatindeyim. Bu da benim kişisel görü şüm.
Teşekkür ediyorum t üm katılımcılara, sağ olunuz.
Kapanma Saati: 11. 40

