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Açılma Saat i: 14.35
BAŞKAN: Ayşe KEŞİ R (Düzce)
BAŞKAN VEKİLİ: Bayram ÖZÇELİK ( Burdur)
SÖZCÜ: Ali ÖZKAYA (Af yonkarahisar)
KÂTİP: Emine YAVUZ GÖZGEÇ (Bursa)
-----0----BAŞKAN – Değerli millet vekill er imiz, Komisyonumuzun çok değerli üyeler i,
Sayın Rektörüm, eski Bakan yardımcım ız birlikte çalışt ığ ım ız, Komisyonumuzun çok
kıymet li uzm anlar ı ve Trabzon’dan bu davetim ize icabet eden kamu kurum ve
kuruluşlar ının üniversiteler in ve STK’lar ın temsilciler i; hepiniz hoş geldiniz.
Biz size m isaf iriz, şimdi siz bize misaf irsiniz. Herkes birbir ine rahatlık la hoş
geldiniz diyebilir.
Öncelikle, niçin bur ada olduğumuzu çok kısa izah etmek istiyorum : Aile
Bütünlüğünün Korunması ve Boşanma Olaylar ının Ar aşt ır ıl ması Komisyonu olarak
bugün Trabzon’dayız. Komisyonumuz 14 Ocakta ilk toplant ısını yapt ı. O günden bu
yana öncelikle Ankara’da, merkezde kamu kurum ve kuruluşlar ının, üniversitelerin
Komisyonun çalışma alanıyla ilgi li sunum ve ver iler ini aldık , bir anlamda çerçe ve
çizmiş olduk. Aslında, sadece Boşanma Nedenleri ve Sonuçlar ı Ar aşt ır ma
Komisyonu deyip işimizi belki kolaylaşt ır ılabilirdik ama Aşkın Hanım da biraz bilir,
biz zoru biraz seviyoruz. Daha önce, Aile Bakanlığ ında olan tecrübemden dolayı
aslında boşanma n eden ve sonuçlar ına ondan ve öncesinde yaşanan f arklı
sorunlar ın sebep olduğunu biliyoruz. Bunun içinde ekonomik sebepler olabilir, sağlık
problemleri olabilir, madde bağ ım lığ ı olabilir, aile içinde yaşanan bir şiddet,
istismar, vesaire f arklı konular olabi lir ya da evde olan engelli ya da yaşlı bireyin
hizmete er işememesi gibi olabilir , f arklı nedenler var. Onun için “aile bütünlüğü”
dediğimiz konuya tüm sosyal sorun ve konularda olduğu gibi bütüncül yaklaşılm ası
gereği yönünde Komisyonumuzun genel bir kana ati oluşt u. Onun için bugünkü
katılımcılar ım ız f arklı alanlardan . Yani, sadece boşanma, neden ve sonuçlar ını
konuşmayacağ ız bur ada. Az önce saydığım f aktörleri de burada Trabzon özelinde
konuşacağ ız.
Komisyon dört aylık sınır lı sür eli bir Komisyon. Akabin de bir r apor
yayınlayacağ ız. Bu raporda alanda gör düğümüz sorunlar ve bu sorunlara karşılık
çözüm öneriler imiz olacak. Çözüm önerilerim izin bir kısm ı belki mevzuat la ilgili
olacak, yasal düzenlemeler le ilgili, bir kısm ı da belki uygulamaya yönelik, genel v e
merkezi uygulamalar a yönelik olacak.
Bununla bir likte, tabii, saha ziyaretleri de gerçekleşt ir iyor uz. Daha önce,
Kilis, Urf a, Antalya, Bursa ve Trabzon önce de Ordu ve Giresun’u ziyar et ettik. Saha
ziyar etler inde amacım ız şu: Tüm sosyal bilimciler bilir . Özellikle, insana ait az önce
saydığ ım kalemdeki sorun başlık lar ı zaman zaman yerel özellik arz edebilir, f arklı
nedenleri olur. Bunun için bugün sizi dinlerken daha çok çıkacak bunlar ortaya. Hem
sorunlar yerellik arz edebilir ya da sorunun şekli ve biç imi yerele göre değişebilir ya
da yerelden f arklı çözüm öner iler i gelebilir. Onun için yerel aktörlerle ,
uygulayıcılar la bir arada olmadan bunu bizim Ankara’dan bilebilmemiz, takdir
etmemiz mümkün değil. Onun için sizler in yanına geldik. Dün Ordu’da yapt ık böyle
bir toplant ıyı. Sabah 08.00’de Giresun’da başladık, güne er ken başladık. 08.00 ve
12.00’ye doğru yar ım günlük arada Giresun’da böyle bir toplant ı yapt ık. Bizler için
son derece ver imli oldu.
Tabii, burada sadece ülkemizdeki evlenme oranlar ı, evlenm e ve boşanma
oranlar ı değil tek konuştuğumuz konu. Bu süreci nasıl yönetilir iz, bu süreçten önce
aile büt ünlüğünü sağlayan etkenler ve f aktörler nelerdir ? Trabzon özelinde sizin
gördüğünüz sorunlar ya da çözüm öneriler i nelerdir ? Özellikle, hukukçu
arkadaşlar ım ız yani aile mahkemesi hâkimlerim iz ve boşanma davalar ına giren
avukatlar ım ız var ar am ızda. Özellikle, sizden ist irham ım, sor unu iletirken bize , ne
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olur, bu sorunun ilgili mevzuat ın neresinden kaynaklandığ ını ve nasıl bir değişiklikle
çözülebileceği yönünde bir öneriniz varsa onlar ı da alalım çünkü siz sahadasınız ve
sahaya dokunuyorsunuz.
Ben öncelikle tekrar katılım ınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bu, Başkan
olar ak benim en uzun konuşmamdı, bundan daha uzun konuşmayacağ ım. Tekrar
teşekkür ediyorum. Tabii, çok kıymetli Komisyon üyesi arkadaşlar ım ızla buradayız,
ev sahibi millet vekilimiz de bizi yalnız bırakmadı sağ olsun. Ben öncelikle ama
Komisyon üyesi arkadaşlar ım ı sizlere tanıtmak istiyor um.
ALİ ÖZKAYA ( Af yonkarahisar) – Değerli Başkanım, değerli millet vekili
arkadaşlar ım, çok sayg ıdeğer konuklar ım ız; Aile Bütünlüğünün Korunmas ı
Komisyonu dediğim iz Meclis ar aşt ırma Komisyonu dört partinin im zalar ıyla kurulm uş
bir Kom isyon. Bu Komisyonla Türkiye’nin birçok ilinde –Sayın Başkanın da az önce
de söylediği gibi- yapt ığ ım ız programlarda, yerindeki incelemeler de ciddi manada
sorunlar ı tespit ettik. İnşallah önümüzdeki dönem Meclisin yapacağ ı çalışmalara
esas olacak ve bir kısım mevzuat değişikliğine somut gerekçeleriyle bir lik te
tavsiyelerim iz
ve
öneriler i miz
olacak.
Sizlerden
de
bilhassa
uygulayıcı
arkadaşlar ım ızdan, az önce Başkanım ızın da söylediği gibi somut öner ileri, “Ailenin
bütünlüğünü mevzuattaki şöyle bir değişikle daha iyi sağlar ız, boşanma davalar ını
önceden daha iyi önleyebilir iz .” veya “ Davayı daha hızl ı ve daha doğru yöntemle
çözebilir iz.” dediğiniz hususlar var sa bu konular ı da bizlere ilet irseniz -burada
olabilir, kısa sürede yazıl ı olarak bilahare de olabilir - teşek kür ederim, iyi günler
diler im.
TÜLAY KAYNARCA (İstanbul) – Toplant ım ızın ha yırlı olmasını diliyorum.
Öncelikle, şunun alt ını dikkatle çizmek istiyorum. Dünya ortalaması nın ve Avrupa
ortalamasının çok çok alt ında Türkiye’deki ver iler ama biz aile hassasiyet imiz
dolayısıyla ve tüm siyasi partiler in ortak imzasıyla bu hassasiyetin ü zerinde
duruyoruz. Yerel uygulayıcılar ın kararlar ı ve bölgesel f aktörler çok değerli. O
yüzden, bugün sizden alacağ ım ız verileri de önemsediğimizi belirtiyor, hayır lı bir
toplant ı olmasını diliyor um.
FAT MA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Sayın başkanlar ım, değ er li
millet vekil i arkadaşlar ım, uzman arkadaşlar ım ız, değerli sivil toplum örgütlerinin
temsilcisi arkadaşlar ım ız, sayın basın emekçisi arkadaşlar ım ız; öncelikle, hepiniz
toplant ım ıza hoş geldiniz.
Sayın Başkanım ın ve millet vekili ar kadaşlar ım ın if ade ett iği gibi, bu
Komisyondan öncelikle rapor çıkarmanın ötesinde yani sorunlar ı , çözümleri kağıda
bağlam ının ötesinde somut öneriler le, yasa teklif leriyle , öner gelerle ve Meclis çatısı
alt ında hayata geçireceğim iz çözümlerle bu Komisyonun iyi işler yapmasını
istiyoruz. Hepimiz bu gayeyle parti gözetmeksizin bu meselenin üzer inde
hassasiyetle duruyoruz. Derdimiz sadece aile bütünlüğünün korunması değil, aynı
zam anda ailenin içerisindeki tüm bireyler in, kadın, erkek, çocuk yaşadığ ı t üm
sorunlar ı ele almak ve bunl ar a ilişkin biz Türkiye Büyük Millet Meclisi çat ısı alt ında
siyasiler olarak neler yapabilir iz, sizler le bir likte, tüm dinamiklerle bir likte nasıl
çözebilir iz… Bu konuda , özellikle, sahada olabildiğince yoğun mesai harcayan,
kendi görev alanlar ında sorum lu luk alan arkadaşlar ım ızın bizlere yol göster ici
olması çok çok önemli. Bugün burada bulunuş amacım ızın da en temel nedeni bu.
Bu konuda olabildiğince geniş kapsamlı bir araşt ırma yapıyoruz ve buradan
çıkaracağ ım ız ve bunun gibi toplant ılardan çıkaracağ ım ız sonuçlarla Türkiye Büyük
Millet Meclisi çat ısı alt ında bunlar ı hayat a geçirmektir hedef imiz.
Tekrar hepinize kat ıldığ ınız için teşekkür ediyoruz.
DENİZ DEPBOYLU ( Aydın) – Mer habalar , ben psikolojik danışmanım. Tabii
ki benim aile bütünlüğüne bak ış açım bi raz daha geniş bir perspektif ten ama her
şeyden önce ben sizler i selam lamak istiyorum, değer li basın mensuplar ım ızı,
burada bulunan sivil toplum kuruluş örgütlerim izi, yine, çok değerli f arklı meslekten
arkadaşlar ım ızın olduğunu biliyorum, hâkimlerim iz var , uzm anlar ım ız, b izi burada
ağır layan Sayın Vali Yardım cım ıza, değerli millet vekillerim ize, her birine ayr ı ayr ı
teşekkür ediyorum.
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Bir psikolojik danışman olarak tabii ki benim aile bütünlüğüne bak ış açım…
Diğer arkadaşlar ım genelde hukuksal alanda çalış ıyor lar. Ben bugüne kadar aile ve
evlilik terapiler i ve danışmanlığ ı da yapm ış bir i olarak çok önemsiyor um. Zat en
aileler in koru nması bir milletin, toplumun, devlet in korunmasıdır ve ailenin
korunmasında hedef sadece boşanmalar ı engellemek değil, aileyi ol uşturan her
bireyin sağlık lı olması ve mutlu bir yaşam sürmesi anlam ına gelmektedir. O nedenle
de çok geniş perspektif ten alıyoruz. Bireyler in sorunlar ını inceliyor uz aileyi ayakta
tutabilmek için. Bur ada sizler le çok değerli bilgileri paylaşacağ ım ıza inan ıyorum.
Sizler in
bize
çok
bilgi
aktaracağ ınızı,
çok
değerli
f ikirlerinizi
bizimle
paylaşacağ ınıza inanıyorum. Her birinize şimdiden ayr ı ayr ı teşekkür ediyor um.
İnşallah, çok güzel bir toplant ı olacak . Birbirim ize yeni f ikirler vererek buradan
ayr ılacağ ız.
Teşekkür ediyorum.
NECDET ÜNÜVAR (Adana) – Değerli ar kadaşlar, ben de hepinizi sayg ıyla
selamlıyorum. Sağ lık eski Müsteşar ıyım.
Herkes Komisyonla ilgili birkaç söyledi ben de bu konuyla bir kanaatimi if ade
edeyim ama ondan önce Sayın Millet vekilim iz Ayşe Sula Köseoğlu’na, Sayın Vali
Yardım cım ız Murat Bey’e, eski Bakan Yardımcım ız, m illet vekilim iz Aşkın Hanım ’a,
tanıdık, tanımadık bürokratlar ım ıza, herkese ayr ı ayr ı misaf irper ver likleri için
teşekkür ediyorum.
Şimdi, konuştuğumuz konu aile. Aile aslında 7 9 milyon nüf usu olan bir
Türkiye’yi hatta yurt dışını da içine katalım, 85 milyonluk bir Türk nüf usunu ele
aldığ ım ız zaman küçü cük bir yapı yani 4- 5 kişiden oluşan -f azlası var, eksiği var - bir
yapı ama Türkiye’de 20 milyon civar ında aile var ve toplumun m utluluk endeksi de
bu aile dediğimiz önemli yapıya bağlı. Olayı sadece Başkanım ızın da if ade ettiği
gibi evlilik, boşanma, evliliğin sürdürülmesi gibi de görmemek lazım. Toplumdaki
huzurun endeksi aslında ailenin mutluluğuyla doğru orant ılı. Dolayısıyla, b iz çok
önemli bir Komisyon çalışması yapıyoruz ve süreli bir çalışm a. Sizlerden aldığ ım ız
bilgileri biz rapora döküyoruz, daha sonr a da bu konuyla ilgili yapılm ış ama eksik
kalm ış veya yapılmam ış veya yeni yapılması gereken hususlar ı raporumuza
işliyoruz ve daha sonra da o “aile” dediğimiz yapıyı daha güçlü tahkim etmek için
neler yapmam ız ger ekir onlar ı ortaya k oyuyoruz. O sebeple, söylediğiniz her bir
sözün, yapt ığ ınız her bir öner inin mut laka kayda geçeceğini ve o toplumun mut luluk
endeksini yükselteceği ni hesaba katarak söylemenizi hassaten istir ham ediyor um.
Bir de şöyle bir şeyi de f ark ediyoruz bu il ziyar etler i esnasında. Farklı
kesimlerden, üniver siteden, kamudan, STK’lardan f arklı f arklı insanlar bir araya
geliyorlar. Esasında bu insanlar ı n sadece bizim gibi bir Komisyon marif etiyle değil,
onun dışında da zaman zaman da bir araya gelmesi gerekiyor. Aynı duygular ı
paylaşmasa bile, aynı amaca yönelik kişi ve kurumlar ın bir araya gelip hiçbir şey
konuşmadan aynı or tam ı solumasının bile bir bereket old uğuna inanan bir isiyim. O
sebeple, bu çalışmam ızın veya f arklı kesimlerde, f arklı şehirlerde yapt ığ ım ız
çalışmalar ın böyle bir net icesi de var. Bunun bizden sonr aki süreçte de devam
etmesini ar zu ederiz. Bu toplant ılar yapıl ırsa yani belli periyotlarla işt e, üç ayda bir,
alt ı ayda bir bu gruplar, bu konuyla ilgili gruplar bir ar aya gelirse bunun mutlaka çok
f aydalı net iceler inin olacağ ına inanır ım. O sebeple, söylediğiniz if adelerin her bir i
tam tutanağa geçiyor, tutanak memuru arkadaşlar ım ız yanım ızda ama tutanağa
değil, hayata geçmesi adına da bizim Mecliste önemli rolümüz var. Bu sizin
sözlerinizin de takipçisi olacağ ım ızın t aaddüdüyle hepinizi sayg ıyla, muhabbetle
selamlıyorum.
BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) – Şimdi, komisyonumuz kurulduktan sonraki
süreçte ilk toplant ılar ım ızı kuruml ar ım ızla gerçekleştir dik, bakanlık lar ım ızla, genel
müdürlüklerim izle bir ana yapıyı oluşt urduk. Akabinde daha sonra hocalar la, öğretim
görevliler iyle, STK’larla Ankara’da Kom isyonda gerçekleştirdiğimiz toplant ılar var dı
ama sonra il lere çık t ığ ım ızda , gerçekten, illerde bizler i heyecanlandıran bizleri bu
çalışmalar içer isinde göremediğimiz noktalar ı arkadaşlar ın if ade etmiş olması bizleri
çok çok memnun etti. Tabii, biz bu netice sonrasında şunu gördük: Hak ve
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görevler ini yerine getir en yeni nesillerle çok sağlam aile yapısını kurmak istiyoruz.
Kadim doğrular çerçevesinde de aile yapım ızı korumak istiyoruz.
Ben Sayın Millet vekilim iz Ayşe Hanım ’ı, Vali Yardımcım ızı ve siz değerli
konuklar ı; sayg ıyla, hürmetle selamlıyor um ve teşekkür ed iyorum.
SALİ H
ÇETİNKAYA
(Kırşehir)
Sayın
Başkanım,
çok
kıymetli
hanım ef endiler, beyef endiler; öncelikle Trabzon’da olmaktan memnun olduğum uzu
belirtmek istiyorum sizlerle bir arada olm aktan.
Tabii, Kom isyonum uz çok önemli sonuçlar üretebilecek bir Komisy on.
Bundan önceki örneklerine bak ıldığ ında birçok meseleyi f arklı gözlerden ele
alabilecektir diye düşünüyorum. Özellikle, çıkar ılan kanunlar ın uygulamasından
doğan uygulayıcılar ın sorunlar ını dikkate alıyoruz. Bu meseleler in açıkça
tart ışılmasının çok öne m arz ettiğini düşünüyorum.
Tabii, boşanma bir gerçek yani boşanmanın hiç olmadığı bir toplum
düşünemezsiniz am a boşanma sonrasında özellikle çocuklar ın durumu, naf aka, bu
meselelerin de aslında tekrar ele alınması gerektiği yönünde , Komisyonumuzdan
gelen görüşler şu ana kadar o yönde. İ nşallah, Trabzon’da da sağlık lı bir çalışma
yapar ız. Buradan alacağ ım ız f ikirler, bu meseleden mağdur olması dileğiyle ben tüm
katılımcılara ayr ı ayr ı teşekkür ediyor saygılar sunuyor um.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Ö ncelikle, Trabzon’da bulunmaktan
memnun ve mutlu olduğumuzu söylemek isterim. Hepinize hayır lı günler dileyer ek
sözlerime başlamak istiyorum.
Tabii ki Meclis çalışmalar ı çok önemli, millî iradenin tecelli ettiği yer de ama
perif eride sizler le birlikte hemhâ l olmak , sizlerin değerli görüşlerini oraya taşım ak,
buna istinaden, bu görüşlere istinaden düzenlemeler yapmak da çok önemli.
Gezdiğim iz yer lerde çok f arklı ver iler elde edildi. Hakikaten yörelere göre f arklı
şeyler duyduk ama inşallah hep beraber çözüm üretme n oktasında da gayret ler imizi
orta yere koyacağ ız ve güzel sonuçlar alacağ ız.
Tekrar buradaki toplant ının hayır lara vesile olmasını diliyor, hepinize
sayg ılar sunuyorum.
BAŞKAN – Ayşe Hanım, ev sahibi sıf at ıyla buyurunuz.
AYŞE SULA KÖSEO ĞLU (Trabzon) – Çok teşekkür ediyorum Başkanım. Aile
bütünlüğünü olumsuz etkileyen f aktörlerin tespit i, boşanma olaylar ının ar aşt ır ılm ası
ve aile birliğinin güçlendirilmesi anlam ında kurulan bu Komisyonu Trabzon’da,
şehrim izde ağ ırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Komis yon üyesi 10
millet vekilimiz -Başkanım ızla ber aber - yerelde sor unlar ın tespiti anlam ında bu
şekilde çok etkin bir çalışmayı daha önceki yapt ıklar ı illerin dışında Trabzon’da da
gerçekleştiriliyor. Bu konudaki özver ili çalışmalar için kendiler ine teşekkür e diyorum
çünkü zor koşullarda mesai kavram ı gözetmeksizin hatta çoğu zaman yemek bile
yem eye f ırsat bulamadan bu şekilde özverili bir çalışm a yapt ıklar ının şahidiyim.
Rabb’im işlerini kolaylaşt ırsın diyorum çünkü gerçekten bu yapılan çalışmanın
sonuca etki anlam ında çok önemli bir m utf ak çalışması olduğunun bilincindeyiz. Bu
anlamda, Trabzon’dan da Karadeniz’den de dün Ordu bugün de Giresun’dan
örneklemeler alındı. Bu çalışmanın da yereldeki sorunlar ın tespiti ve çözüm
öner ilerine katkı anlam ında önemli bir rol oynayacağ ına inanıyorum. Tüm
katılımcılara tekrar teşekkür ediyorum ve bu heyeti bur ada ağır lamaktan büyük bir
memnuniyet ve onur duyduğumuzu da if ade etmek istiyorum. Şehr imize hoş geldiniz
ef endim.
BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Vekilim.
Sayın Vali Yardım cım, buyur unuz.
TRABZON VALİ YARDI MCISI MUSTAFA GÜLDAL – Sayın Başkan, değerli
millet vekiller i, değerli kat ılımcılar; ben de ilimize hoş geldiniz demek ist iyorum ve
toplant ım ın f aydalı olması t emennisiyle sayg ılar sunuyorum ef endim.
BAŞKAN – Sayın Aşkın Asan biliyorsunuz, Trabzon’un ilk kadın rektörü.
Kendisinin Bakan Yardım cılığ ı dönem inde ben de Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığ ında danışmandım bir likte… Ondan öncesinde de aslında benim genel
merkez teşkilat ı gör evim zamanında kendisi millet vekiliyken de hem uyum lu hem
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keyif li hem de bereketli çalışmalar ım ız oldu. Onun için bugün o da bizi yalnız
bırakmadı. O da hem alanı bilen biri olarak hem de bir Trabzonlu olarak kendisine
söz ver iyorum.
Buyurunuz.
TRABZON AVRASYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. AŞKI N ASAN –
Değerli Başkanım, değerli m illet vekillerim iz; öncelikle, hepiniz hoş geldiniz
Trabzon’umuza. Çok memnun ettiniz hepimizi. Ö zellikle, bu kadar önemli bir
konuyla ilgili bu Komisyonun Trabzon’da toplanm ası ve Trabzon’la ilgili ver ilerin
derlenmesi ve buna yönelik de elde edeceğiniz çözüm öneriler inin yazacağ ınız
raporda yer alması çok f aydalı olacakt ır. O yüzden hepinize t eşekkür ediyorum.
Ayşe Hanım ’ın da bahsettiği gibi, biz hep millet vekilim sır asında bir likte çok
f aydalı çalışmalar yapt ık, sadece Ayşe Hanım’la değil, buradaki hemen hemen t üm
vekiller imizle teşrikimesaide önem li kararlar ve önem li çalışmalar yapt ık. Daha
sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığ ında da bir likte çok yak ından çalışt ık.
Şimdi, Trabzon’da Avrasya Üniversitesinin Rektör üyüm, bir yıl oldu Rektör olalı ve o
günden bu güne kadar da şimdiye kadar elde etmiş olduğum tüm deneyim ve
bilgileri hızlı bir şekilde aktarmaya çalışıyor um tüm çalışmalar ıma. Mesela, onlardan
bir tanesi, öğrencilerimize seçmeli der sler kapsam ında , hangi programda olursa
olsunlar, çocuk gelişimi dersini mutlaka al dır ıyoruz. Yani, m ühendislikte okuyan bir
öğrencinin o dersi almasıyla ilgili düzenlemeler ve bir dizi çalışmalar dan -belki daha
sonra sıra bana gelir se - daha kapsamlı olarak bahsederim.
Çok teşekkür ediyorum ve hayırlı toplantı diliyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Şimdi, bir teknik konuyu sizler le paylaşmak istiyorum. Genelde şöyle bir
ver iyi kullanırken şöyle bir yanlış anlama oluyor kamuoyu nezdinde. Bunun
çerçevesini çizmek istiyorum. Türkiy e genelinde 2015 verisine göre 600 bin çif t,
2014’te 590 çif t -küsuratlar ı har iç söylüyorum - evlendi, evlilik gerçekleşti. Bu,
2015’te de yaklaşık 130 bin boşanma davası görüldü ve boşanma gerçekleşt i. Az
önce Gir esun’da da r akamlar ı konuşurken şöyle çok basit bir yönteme gidiliyor: İşte,
evlenenler boşananlara bölünüyor. B enim verdiğim rakamlar ı böldüğünüzde de
yüzde 20’yi aşan bir rakam çık ıyor ve diyoruz ki: “Eyvah, Türkiye yüzde 20
boşanıyor.” Oysa, bu 130 bin boşanma yıllara sar i h evlilikler için yani toplam
evlilikler için de bir b oşanma; b ir yıllık, üç yıllık, sekiz yıllık, belki de on sekiz yıllık
evlilikler. Burada bakabileceğimiz ölçü şu: Evlilikler bir önceki yıla göre hangi hızla
art ıyor, evliliklerin artma hızı nüf usa bağlı doğru art ıy or mu ve b eraber inde
boşanmalar ın bir önceki yılla yani kendi içinde kıyaslandığ ında bir art ış var m ı?
Yine, bu rakamlara bakarak şunu söyleyebiliyor uz ki: Türkiye’de evliliklerin art ma
hızı oranından daha yüksek bir boşanm a artma hızım ız var ama bu, öyle yüzde
20’ler gibi bir rakam değil. Türkiye’nin boşanma ortalaması binde 1.7. Trabzon iyi
bir sıralamada, 60 küsurlarda, 63 yanlış hat ır lam ıyorsam, iyi bir sıralamada. O
anlamda, çok karamsar bir tablo çizme m emiz lazım. Ama şunu söylüyorum, bütüncül
bakmak açısından tekrar bunu söylüyor um: Aile büt ünlüğünü etkileyen çok f aktör
var. Yani, işte, madde bağ ım lılığ ından t utun, aile içi ilet işimsizliğe kadar çok f aktör
var ve ilgili mevzuat lar ım ız var. Biz Komisyonu ilk kurduğumuzda iki önem li sorun
çıkt ı karşım ıza, bir inci si: Çekişmeli boşanmalarda boşanm a davalar ı süreler inin
uzun olması ve velayet kararından sonra ebeveynler in birbirine olan int ikam
duygular ından dolayı çocuklar ın velayeti alamayan taraf a kişisel ilişki tahsis
edilememesi ve icr a marif etiyle çocuklar ın gö rülür olması. Bu, 21’inci yüzyıl da
çocuk haklar ından bahsett iğimiz bir dönemde kabul edebileceğimiz bir şey değil
asla. Bu, Komisyonumuzun ilk toplant ı günü gördüğümüz bir konuydu. Diğer bir
konu da -2015 TÜİK ver iler i yeni yayınlandı - 2015’te boşananlar ın yüzde 73’ü tekrar
evleniyor. Yani, biz Türk toplumu olar ak evliliğe meyilli bir toplumuz, seviyor uz
evlilik bir likteliğini. Yüzde 73’ü yeniden evleniyor f akat bu yüzde 73’ün yüzde 12’si
boşandığ ı eşiyle evleniyo r. Bu şu dem ek: Hızlı boşanılıyo r, b u, yüzde 12 için
söylüyorum. Yani, bu şu demek : Hızlı boşanıyoruz - yüzde 12 için söylüyor um - orada
bir sosyal destek mekanizmasına sanki iht iyaç var. Bu kadar hızlı olmaması lazım
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ama yüzde 12 için söylüyorum bunu. Buradan başka bir anlam çıkmasın. Diğer
taraf tan, sürdürülem ez bir evliliğin boşanma süresi de üç yıl, yedi yıl, sekiz yıl
sürebiliyor, hele çocuk varsa ciddi bir çocuk mağduriyeti çık ıyor karşım ıza ve
çekişmeliyse de bu boşanma bazen kadına yönelik şiddetin de artt ığ ı vakalar hatta
ölüm le sonuçlanan da vakalar karşım ıza çık ıyor. Şimdi, biz bunlar ın hepsini
konuşmak istiyoruz bugün Trabzon özelinde. O anlamda, bunlar bizim öncelik
ver diğim iz, ilk kalemde söylediğim iz sor unlar, çok f arklı sorunlar da ortaya çık ıyor.
Çok kısa bir şekilde, il müdür ümüzden, ö zellikle bu Kom isyon konusu noktasında
Trabzon özelinde birkaç bilgi alalım. Ondan sonra da diğer konuşmacılar ım ıza
ver eceğim sözü.
Sayın Müdürüm, buyurun.
TRABZON ASP İL MÜDÜRÜ KADİR ER – Sayın Başkanım ve değerli
millet vekiller im, Sayın Vali Yardımcım, değerli konuklar; hepiniz hoş geldiniz.
Biz, tabii, Trabzon özelinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür lüğü olarak ,
öncelikle kurumsal olar ak , biz özellikle pilot il olarak 2012’de çıkan 6284 sayılı
Ailenin Kor unması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsam ında
14 pilot ilde ilk kez kurulan ŞÖNİ M’in ilk kurulduğu iller den bir iyiz. 2012’in Aralık
ayında ŞÖNİ M Trabzon’da f aaliyete geçmiştir. Bilindiği üzer e, yedi gün yirmi dört
saat üzer inden hizmet vermektedir. ŞÖNİ M’in f aaliyet ler inden rakam sal olarak
bahsetmem gerekirse 2015 yılı içer isinde 725 tedbir karar ı uygulanm ışt ır. Bunlardan
14’ü koruyucu, 704’ü önleyici, 7’si de zor lama hapis kararlar ıdır. 2012’nin son
ayından bugüne kadar 2.270 kişiye ŞÖNİ M’de hizmet ver ilm iştir. Bilind iği üzere,
ŞÖNİ M’in kadın konuk eviyle ciddi bağlant ısı var dır hizmet anlam ında. Kadın
konukevim iz de 2011 yıl ının yedinci ayında Trabzon’da hizmete geçmişt ir yani
Trabzon özelinde baktığ ım ız zaman kurumsal o larak hem ŞÖNİ M hem kadın
konuk evi 2011 ve 2012 yıllar ında hizm ete girmişt ir. Kadın konuk evinde de 2015 yılı
içer isinde 65 kadın, 46 çocuk hizm et alm ışt ır. Ayr ıca, 84 kadınım ız da kadın ilk
kabul birim inden f aydalandır ılm ışt ır.
Yine, bizim , Valilik bünyesinde , İ l Kadın Haklar ı Koordinasyon Üst Kurulu
kapsam ında 201 5-2017 Trabzon Yerel Eşit lik Eylem Planı f aaliyet lerim iz devam
etmektedir. Bu yerel eşit lik eylem planı içerisinde eğit im, şiddet, sağlık, ist ihdam ve
kentsel hizmetler alt başlığ ında f aaliyetler yürütülmektedir.
Ben rakamsal olarak bazı ver ileri ar z etme k istiyorum yani bu konularda
özellikle toplumsal cinsiyet eşit liği, demokrasi ve insan haklar ı gibi konularda 2.225
kız öğrenciye, ortaokul, lise, meslek lisesinde eğitim verilm iştir. Diğer, emniyetle,
jandarmayla, YURTKUR’la, Millî Eğitimle sür ekli eğiti m f aaliyetler imiz devam
etmektedir. Yine, mahalle muhtarlar ına yönelik kahvehaneler de Sayın Valimizin ve il
protokolümüzün birlikte yür üttüğü “Kadına Yönelik Şiddet e Dur De ” sloganıyla
erkeklere yönelik f arkındalık çalışmalar ı yapılm ışt ır. Sayın Valim iz ve il
protokolümüz bu toplant ılara işt irak etmektedir. Bu anlamda, 26 mahalle muhtar ıyla,
3 polis karakolu ve 78 personelle toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddet
konular ında toplant ıl ar gerçekleştirilm iştir.
Sağlık alt başlığ ı adı alt ında sağ lık müdürlüğümüz, halk sağlığ ıyla bir likte
9.557 kadın, 1.677 erkek, 440 sağlık personeli ve öğretmene eğitim çalışmalar ı
yapılm ışt ır. İstihdam a yönelik değişik 2.375 işverenle anketler gerçekleştirilmiş, bu
konuda broşürler dağıt ılm ış ve bu eylem planı ka psam ında 12 tane girişimcilik
eğitim program ı hazırlanm ışt ır, 20 tane mesleki eğit im kursu açılm ış ve 249 kadın
bu hizm etten f aydalandır ılm ışt ır. Kentsel hizmetler kapsam ında Büyükşehir
Belediyem iz taraf ından “Kent Konağ ı” adı alt ında bir kadın yaşam merke zi f aaliyete
geçirilmiş.
Daire
Başkanım ız
bur ada
herhâlde
kendisi
de
bir
sunum
gerçekleştirecektir, detaylı olarak. Yine, “Trabzon Evi Gençlik Merkezi” adı alt ında
değişik toplant ılar yapılm ış. Yine, Trabzon ilimiz Birleşmiş Millet ler kadın dostu
kentler k apsam ında değişik eğitim f aaliyet ler i ger çekleşt irmişt ir. Gönül Elçileri
Projesi kapsam ında da bugüne kadar 4.832 kadın ve genç kızım ız Trabzon’da açık
ortaokul, açık liseye kayıt yapt ırm ışt ır. Son olarak , il müdür lüğümüz olarak Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığ ım ızın aile eğitim programlar ı devam etmektedir. Bu
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kapsamda, 2015 yıl ı içerisinde 4.163 kişiye 92 eğitim toplant ısında aile eğitim
program ı içer isindeki modüllerden eğit im verilmişt ir. Yine, evlilik öncesi eğitim
olar ak da 8 eğitim ver ilmişt ir. Bo şanma süreci danışmanlığ ı , yine, Bakanlığ ım ız
bünyesinde ve il müdürlüğümüzün bünyesinde devam etmektedir. Bu anlamda, 11
çif timiz ve bir de tek kişi müracaat etmiş, 2 çif tin yapılan danışmanlık sonucunda
evlilik bir liktelikler inin devam etmesi sağlanm ışt ı r. Diğer çif tlere de danışmanlık ve
boşanma sürecinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmesi sağlanm ışt ır.
Ben, özet le, Trabzon’da yapt ığ ım ız İl Müdür lüğün f aaliyetler i hakkında
bilgiler ar z ett im. Burada, tabii, ŞÖNİ M’ in, kadın konuk evimizin ve sosyal hi zmet
merkezim izin idareciler i ve meslek elam anlar ı da buradadır. Eğer f arklı bir sor u
olursa tabii ki cevap ver ebilir iz.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Müdür Bey.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşle r Daire Başkanı hoş geldiniz.
Trabzon Kadın Dost u Kent v e onun dışında sosyal belediyecilik ve diğer belediye
uygulamalar ı noktasında sizi de alalım.
Yalnız şöyle bir zaman planlaması yapalım. Program ım ızı beş buçuk gibi
nihayet lendirmem iz gerekiyor. Üyeler imiz de tabii zaman zaman konuşmacılar ım ızın
sunum lar ına soru soracaklar. Şunu da if ade edeyim: Olabildiğince çer çeve
bekliyorum sizden. Eksik kaldığ ını düşündüğünüz bir konu olursa … Zat en biz ayr ıca
yazıl ı olar ak eksik kaldığ ını düşündüğünüz noktalar ı da iletmenizi özellikle r ica
edeceğim ki her şeyi tam gir elim rapora. Yani, bur ada temel şeyleri söyleyebilirsiniz
ama şu eksik kaldı dediğiniz tüm hususlar ı yazılı olarak alıp r apora dercedebilir iz.
Sayın Dair e Başkanım ız, buyur un.
TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE
BAŞKANI AHMET TAŞAN – Sayın Başkan, çok kıymet li millet vekillerim iz, değerli
katılımcılar; hepinize hayır lı günler diliyor um.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi, malum, 30 Marttan sonra Büyükşehir olan
belediyeler imizden bir tanesi. Nüf usumuz 750 bin civar ında f akat 18 ilçemiz
olmasına rağmen, nüf usumuzun büyük bir çoğunluğu merkezde ikamet etmektedir.
Konu kadınlar olduğu için hazır lam ış olduğum konu daha çok kadınlar ölçüsünde
olacakt ır.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak biz merkezde sadece 2 binam ızı
kadınlara dönük yapacak olduklar ı f aaliyetler uygun bir şekilde hazır lam ış
bulunmaktayız. Bunlardan bir tanesi, az önce, Aile ve Sosyal Polit ikalar İl
Müdürümüzün de if ade ettiği gibi Kadın Kent Konağ ı. 1 Eylül 2015 tar ihinde hizm ete
açıldı ve kadınlar ın sosyalleşmeler i kendiler i ni yet işt irip g eliştirmeler i, ürettikleri
ürünleri satarak aileler ine ekonom ik katkı sağlamak amacıyla çeşit li programlar ın,
etkinliklerin yapıldığ ı bir mekân Kadın Kent Konağ ı. Ailelerim izden, kadınlar ım ızdan
şöyle bir talep geliyor genelde: “Biz bu progr amlara kat ılmak istiyoruz, belediyenin
yapm ış olduğu birçok meslek eğitim ler ine kat ılmak istiyor uz f akat evlatlar ım ızı
bırakacak yer imiz yok.” şeklinde çok talep geliyor. B iz de onunla alakalı Kadın Kent
Konağ ım ızda hem diğer Esentepe Gençlik Merkezim izde de - çocuklar ım ızın vaktini
geçirebileceği- anneler in meslek eğitimlerini öğrenirken veya spor yapar ken
çocuklar ını da alıyoruz, uzman eğitimciler le beraber çocuklar ı orada yet iştir irken
hem de anneleri de kendilerine uygun bir şekilde bu etkinliklerim izden
f aydalan dırmaktayız. Hem Kent Konağım ızda hem de Esentepe Gençlik
Merkezim izdeki bir yıl içerisinde bu meslek edindirme kurslarım ızdan hem de sportif
anlamda bur alara kat ılan anneler imizin sayısı 1. 020 civar ındadır.
Ayr ıca, kadınlar ım ızın ekonomik anlamd a desteklenmesi bağlam ında hem
İstihdam Araşt ırma lar ı Derneği, İŞKUR İl Müdürlüğüyle beraber kadın gücünü
art ırma noktasında f arklı pr ojelerle birlikte kadınlar ım ıza ekonomik anlamda dest ek
sağlamaktayız. Hanımeli Pazar ım ız var Büyükşehir Belediyemizin. Bu ralar da
kadınlar kendi ürettikleri ürünler i ücretsiz bir şekilde sat ışa sunmaktadır lar.
Diğer bir projemiz İSKEP projesi, istihdam ı art ırma projesi. Avrupa Birliğiyle
Türkiye Belediyeler Bir liğinin, 7 büyükşehrin içer isinde olduğu bir proje. Bu projede
gecekondu bölgesinde yaşayan, yoksul veya yoksulluk seviyesinde olan kadınlar,
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aile içi şiddet mağduru kadınlar, çalışan çocuklar ın ebe veynler i, eski hükümlü ve
tutuklu kadınlar paydaş gruplar ım ız. Bunlarla alakalı dez avantajlı kadınlar ın
istihdam edilebilir liğini art ırmak ve iş piyasası analizlerinin yapılm ası üzerine
Trabzon Büyükşehir içer isindeki bütün f irmalar ı ziyaret ett ik. Şiddet gören kadın
bireyler e yönelik odak grup çalıştaylar ı düzenledik. Bu çalıştaylar ım ızda kurum ve
sivil toplum kuruluşlar ını d avet ett iğimiz gibi f irma yönet icilerini de davet ettik.
Kurulan yazılım sist emi MAİDİ S’le 900 birey kayıt alt ına alınm ış olup bu bir eylerin
tamam ı İŞKUR’a yönlendir ilm iş, bu sisteme 540 kadın birey kayıt edilmiştir.
Kadınlar ın gir işimciliğiyle ilgili birç ok seminer ler düzenledik. Girişimcilik kurslar ını
düzenleyerek kurslarım ıza 28 dezavantajlı kadın bireyin kat ılım ını sağlayıp 23 kadın
birey belgeler ini alm ışt ır. Bunlardan toplam 7 tanesi de iş yer ler ini açm ışlar dır.
Kadın danışma ve aile danışma birimler iyle alakalı kadına yönelik şiddetin
nedenleriyle bir likte ortadan kaldır ılm ası Trabzon’da yaşayan her sosyal kesim den
kadının korunması, desteklenmesi ve güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu zamana
kadar uzman sosyolog eşliğinde 320 kadınla görüşme yapılm ı şt ır.
İSKEP projesinde daha önce belir lenm iş olan dezavantajlı bireyler den 216
yoksul ya da yoksulluk riski taşıyan 13 şiddet mağduru, 7 madde bağ ımlısı, 2
engelli, 1 hükümlü toplamda 230 kişiyle telef on görüşmesi yapılm ış ve bu
görüşmelerde erken yaşt a ev lilik, bireyler arası iletişim problem ler i, aile içi şiddet
ve madde bağ ımlıl ığ ı başlıca sorun olarak tespit edilm iştir. Tespit edilen sorunlar la
ilişkili olarak eğitim programlar ı planlanm ış, bireyler bu kapsamda düzenlenecek
olan eğitim lere yönlendirilec ektir. Evlilik öncesi eğitim, aile içi ilet işime yönelik,
anne babayla çocuk ilişkisi, aile içi şiddet… Ayr ıca, Büyükşehir Belediye
Başkanım ızın Belediye Başkanı olduktan sonra her yıl u ygulamaya geçirdiğimiz Kart
61 Projem iz var. Bu, sosyal güvencesi olma yan ailelere dönük yapılan 4 ayr ı
kategoride yar dım çalışmasıdır. Şu an itibar ıyla ilimiz sınırlar ı içer isinde 2.624
kişiye her ay g ıda yardım ı yapılmaktadır . Bunun güzelliği şu: Kartlar ım ızı ailedeki
kadınlar ı almaktadır. Bütün ilçeler imize bu yardım ı yap maktayız. Ayr ıca, Büyükşehir
Belediyesi olarak yine evde bak ım hizmetlerini gerçekleşt iriyoruz. Ö zellikle, 65
yaşın üzer inde evde temizlik iht iyacını gideremeyen ailelere Büyükşehirdeki
ekibim izle birlikte kapılar ına gidiyoruz, evler ini ziyaret ediyoruz ve evde bakım
hizmet i noktasında kendilerine yardımcı oluyoruz.
Sayın Başkanım, bir az hızlı oldu.
BAŞKAN – Biz hızlı olmasından memnunuz. Benim de bir ucum Karadeniz’e
dayanıyor. Onun için çok sık ınt ı yok. Hızlı olmasından şikâyetimiz yok.
TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE
BAŞKANI AHMET TAŞAN – Belediye olarak toplumun bütün değerlerine dokunmak
zor undayız bir şekilde. Direkt ya da dolaylı bir şekilde bütün insanlar ım ızla iç içeyiz.
Teşekkür ediyorum bana bu hakkı tanıdığ ınız için.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sait Bey, merhabalar, misaf irler imiz sizi tanımadılar, buyurun sizi de
tanıyalım.
Buyurunuz.
SAİT YÜCE (Ispart a) – Trabzon’da olmaktan gayet memnunuz. Sizleri
dinlemeye devam edelim.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sa it Bey.
Aile Mahkemesi Hâkimimiz Murat Kakilli Bey, buyurunuz.
Yalnız, tabii, sadece asıl iş anlam ında değil, asıl iş olar ak görmediğiniz işler
anlam ında da esas ve değişik işler noktasındaki sorunlar ınızı dinlemek ist iyoruz.
AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ MURAT K AKİ LLİ – Tabii ki.
Başkanım, tekrar hoş geldiniz diyorum sayın üyelerime. Cum a günü haber im
oldu bu toplant ıdan. Ben yine kendim bir hazır lıkla geldim ama bir sunum
yapmayacağ ım özel olar ak. Ayr ıyeten sorunuz olursa o konuda açıklayıcı beyanda
bulunmaya çalışacağ ım.
Teşekkür ederim, sağ olun.
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BAŞKAN – O zaman biraz çerçeveyi çizelim Hâkim Bey’e.
Ali Bey, siz bir çerçeve çizin Hâkim Bey’e.
ALİ ÖZKAYA ( Af yonkarahisar) – Süresiz naf aka konusundaki görüşünüz
nedir? Uygulamalardaki yaşadığ ınız olaylar nedir?
İki: Evlilik birliği , davanın reddi nedeniyle 166/4’teki üç yıllık sürenin
düşürülmesiyle ilgili bir düşünceniz var mı, nasıl görürsünüz?
Sulhle ilgili, “ ihsasırey” kavram ının yeniden tanımlanarak hâkimin sulh
yetkisinin genişlet ilm esinde f ayda görür müsünüz?
Aile mahkemelerinin kural olarak gizli yapılm asıyla ilgili düşünceniz nedir?
Çocuklar ın teslimindeki icranın kaldır ılması, bu görevin Aile ve Sosyal
Polit ikalar Bakanlığ ına, il müdür lükler ine ver ilmesiyle ilgili düşünceniz nedir?
6284’teki tedbirler in uyg ulanması, bilhassa evden uzaklaşt ırma süresinin
boşanmayı olumlu m u olumsuz mu etkilediği konusundaki düşünceniz nedir?
AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ MURAT KAKİ LLİ – Başkanım, baştan başlayacak
olursak süresiz naf akayla ilgili özellikle kastettiğiniz sanır ım yoksu lluk naf akası
boşanmadan sonra verilen.
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisar) – Elbette, tabii, yoksulluk naf akası, Sür esiz
başka bir naf aka türü olmadığ ına göre.
AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ MURAT KAKİ LLİ – Yani, tedbir naf akası da…
BAŞKAN – Yoksulluk naf akasında tabii sü resizliği de önemli. Bir de eşit
kusur meselesi var ya o konuyu biraz…
AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ MURAT KAKİ LLİ – Eşit kusur da ver ilmesi, evet.
Yarg ıtayın kabulü de o yönde. Bir az teknik bir konu tabii ama ben yine de bunu
kısaca, elimden geldiği kadar açıklamaya çalışacağ ım. Eşit kusur olarak taraflar
değerlendir ilirse yoksulluk naf akası ver ilebiliyor. Dünyada bunun örnekler i var ama
bunun sür esiz olması eleştir iliyor, pek çok yerde eleşt iriliyor. Buna belki bir üst limit
yani on yıl gibi bir süre konabileceği değişik platf ormlarda değerlendir ildi. Bu
konuda Yarg ıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanlığ ının yapm ış olduğu bir eğitim var dı
Ankara’da, geçen sene olması lazım bu zamanlar da. Aynı konu aile hakimler i
taraf ından orada da gündeme getir ildi. Yine herkesin konsens üs ortak vardığ ı sonuç
bunun bir üst limit, on yıl gibi ya da sekiz yıl olur ya da on iki yıl olur belli bir üst
lim itle belli bir yer de sınırlandır ılmas ının doğru olacağ ı kanaatindeydi . Çünkü, bu,
her iki tar af ın bazen hakkın kötüye kullanılmasını gündeme getiriyor, evlilik dışı
bir liktelikler i belki de gündeme getir iyor. Diğer taraf tan kadını da mağdur olmam ası
gerekiyor, daha f azla kadınlar aldığ ı için. Yani ortak kanaat belki çok kısa
olmayacak bir süre belirlenebilir düşüncesindeydi aile hakim leri olar ak.
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisar) – Evlilik süresiyle de bir k ıyaslama yani “Bir
beş yıllık evlilikte şu kadar, beş yıldan f az la evlilikte ikiye bölünebilir.” şeklinde
olabilir mi?
AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ MURAT KAKİLLİ – Tabii, Başkanım, o çok daha
güzel olur belki, evlilik süresinde daha da uzun tutulabilir. Çünkü o evliliğe bir emek
ver iliyor, bir özveri ver iliyor, bu değerlendir ilebilir, yoksulluk naf akası bu şekilde
değerlendir ilebilir.
“66’ncı maddeyi dediniz. Ö zellikle, reddedilen boşanma davalar ından sonra
üç yıl bir sürenin geçmesi gerekiyor. Yani bu şu demek, katılımcılar da belki kısaca
bilgi vermek gerekirse: Siz bir boşanma davası açıyorsunuz, boşanma davasında
kusurlu olduğunuz zaman dava reddediliyor ya da ağ ır kusurlu olduğunuz zaman
karşı taraf haf if kusurlu olsa da karşı dava bulunmazsa evlilik bir liğinin temelinden
sarsılmadığ ı devam edeceği kanaat ine var ırsa hakim gene davayı reddedebiliyor.
Bu tür durumlarda üç yıl geçmesi gerekiyor. Bu f iilî bir süre, üç yıl tekrar evlilik
bir liği kurulama zsa tekrar yeni bir dava konusu oluyor ve Medeni Kanun’un 166’ncı
maddesinin son f ıkrası uyar ınca biz f iilî süreden dolayı diyoruz , art ık , hâkimin
takdirine kalmadan boşanma gerçekleşt iriliyor. Tabii , her iki taraf ın kusur oranı
önceden değerlendir ildiyse ona göre tazm inat talepler i yeniden gündeme gelebiliyor,
o ayr ı bir konu. Üç yıl süre belki k ısa tutulabilir, bir yıl ya da iki yıl olarak
değerlendir ilebilir, bu süre de çok yak ınmalara neden oluyor am a bir diğer taraf tan
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buradaki kastedilen aslında aile bir liğinin korunması belki. Yalnız burada eğer bir
araya gelmeyen taraf ların bir inci yıl gelmedilerse, ikinci yıl y a da üçüncü yıl bunu
zor lamanın -taraf lara- doğru olmadığ ı kanaati y üksek, eleştir i konusu oluyor.
Tümden kaldır ılması olmayabilir belki ama yani bir yıl, iki yıla indir ilebilir. Çok kısa
süre tutulmasının da burada kusurundan menf aat elde edebilme noktasına gelebilir
yani hakkın kötüye kullanılması da sayılabilir çünkü bir taraf kusurlu da olsa davayı
açar, açt ığ ı tarihten itibaren davanın red dedileceğ ini de öngörebilir, alt ı ay sonra ,
bir yıl sonra kendine bir boşanma tarihi belirleyebilir.
ALİ ÖZKAYA ( Af yonkarahisar) – Haksız davacı dava açıp f eragat ettiği,
f eragat aynı anda kesinleştiğine göre bundan bugün uygulamaya engel bir durum
var m ı? Davayı açt ı davacı , tam kusurlu, aynı gün f eragat etti, f eragat kesin hük mü
sonuçlar ını doğurur, o gün üç yıllık sür e başlar, bugün buna engel bir dur um var
m ı?
AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ MURAT KAKİLLİ – Ama şu şekilde: Aslında
teknik olarak var çünkü usul den reddedildiği için dava…
Başkanım -oradaki 166- mahkemenin bir kusur değerlendir mesi yapması
gerekir yani siz davayı açar sınız, hemen f eragat verirsiniz, o usulen bir ret olduğu
için o aynı sonucu doğur madığ ı kanaat indeyim ama o şekilde uygulamalar vars a…
Bizim öyle bir örneğimiz olmadı Trabzon’da ama olabilir.
Özellikle, dediniz ki: “S ulh yetkisi ilkesi hâkime ver ilebilir mi, ihsasır eyi
engeller mi ya da biraz geniş yorumlanabilir mi aile mahkemesinde? ” Aile
mahkemesinde ihsası reyin bir az geniş yorumla nabilmesinde aynı kanaatteyiz çünkü
aile hâkimi tam olarak özellikle iş sahipleri bakam ından da hâkim olar ak
gözükmüyor yani oraya geldikler i zam an çok daha f arklı , tamamen sözel bir
yarg ılam a var. Sözel derken şunu kastediyor um: Normalde mahkememizde yazı l ı bir
yarg ılam a var ama yani yazıl ı delil aram ıyoruz biz hiçbir aşamad a, mal r ejimi
davalar ı da dâhil, t anık beyanlar ıy la yürüyen bir dava olduğu için.
“Bu yetki ver ilebilir mi ?” bence bu yetki nin bu aşamada ver i lmemesi daha
uygun olur yani zaten çünkü h âkim o dur uşma prosedüründe dahi olaylar ın çok f azla
içine gir iyor, daha fazla içine girerse aynı dosyada verdiği karar ın çok tartışılacağı
kanaatindeyim yani sulh olmaması durum unda. Olmaması durumunda aile hâ kiminin
o dosyada karar vermesi kanaat imce doğ ru değil dir. Ama şu değerlendir ilebilir:
Birden f azla aile mahkemesi olan yerlerde belki çapraz olarak bu sulh ve
değerlendirme, anlaşma gün deme gelebilir yani başk a bir hâ kim in, sulh
sözleşmesine diyelim , katıldığ ı b ir dosyada başka bir hâ kimin karar verm esi
gündeme gelebilir, belki uygulamayı da kolaylaşt ırabilir.
“Çocuk teslim ler ini icra kanalıyla yapılabilmesi ” dediniz. O konuda,
gerçekten, bizim mahkememizde de birtakım sık ınt ılar var. Özellikle taraf lar
birbirlerine olan husumetler ini çocuklar ına yan sıt ıyorlar ve çocuklar aracılığ ıyla
birbirlerine karşı birtakım duygular ını gidermeye çalışıyor lar. Bu olabilir, icr a
kanalıyla çocuklar ın zor la teslim edilmesi herkes için sık ınt ılı bir süreç, biz
mahkemede de ciddi şekilde telkinler de bulunuyoruz ama baz en bununla çok sık
karşılaşıyoruz. Hatta , çocuk tesliminde tekrar ceza davasına konu olan dosyalar ım ız
da var hem de bir hayli f azla. Aile ve Sosyal Politikalar ın bu konuya eğilmesi bence
daha uygun olur hem daha yetkin uzm anlar aracılığ ıyla belki yapılabi lir ama tabii
bunun da müeyyidesinin olması lazım yani çocuk tesliminde 6284’e bir ek yapılıp
belki yine zor lama hapsi gündeme gelebilir. Evet, ayr ıca masraf lar ı da çok f azla, o
da taraf lara…
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisar) – Evet, zaten Aile Bakanlığ ına verir sek
masraf ı otomat ik olarak kaldır acağ ız.
AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ MURAT KAKİLLİ – 6284 sayıl Yasa’daki tedbir ler
var malumunuz. Tabi, bu tedbirler de bizim bayağ ı bir iş yük ümüzü tutuyor, burada
tek aile mahkemesi var Trabzon’da. Yoğ un olarak tedbir ler i ver iyoruz, burada (b)
maddesi var kastettiğiniz, evden uzaklaşt ır ılması. 5’inci maddenin (1/B) ’si.
Genellikle tedbir ler i uygularken hakimin uygulayacağ ı tedbir ler ikiye
ayr ılm ış, koruyucu ve önleyici tedbir ler olarak. Önleyici tedbirleri , tabii, sayısal veri
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olar ak biz çok daha f azla uyguluyoruz. Önleyici tedbir ler arasında da uygularken
bizim kanaatim iz şu yönde gelişiyor: Genellikle taraf lar evliyse ya da adli rapora
yansım ış bir f iziksel saldır ı m evcut değilse (b) maddesini uyg ulama taraf tar ı değiliz.
Bir de aynı dosyalar da belki ilk tedbir karar ını ver irken daha geniş olan tedbirleri
uyguluyoruz, (a) ’yı uyguluyoruz. Eğer kadın ya da adam başka bir eve, babasının
annesinin, bir yak ının evine, ya da evi kendisi f iziksel olar ak ayırdıysa (c)
maddesinde belirt ilen yaklaşmama tedbir ini de uygulamayı değerlendir iyoruz. Bizim
o 5’inici maddede sayılan tedbirlerden en son uyguladığ ım ız (b) tedbir idir ve onun
süresinde elimizden geldiği kadar kısa tutmaya çalışıyor uz taraf lar arasında çünkü
boşanma davalar ınd a da bunu birden çok kez gördük. T araf lara ne zamandan beri
ayr ı yaşadığ ını sorduğumuzda “Tedbir karar ı evden ayr ıldığ ım dan bu yana.” diye
cevaplar da ver ildi. T abii, bunlar da bizim için önemli. (B ) maddesini olabildiğince
ayr ı uyguluyoruz.
Farklı bir örnek ver ecek olursak, taraflar arasında evlilik bir liği yok, bir
üniversite öğren cisi olar ak değerlendirebilir iz. T abii, ailenin korunması hakkındaki
kanun aynı zamanda kadını da koruyor yani aile ortam ı içer isinde olmamak kaydıyla
kadını da koruyor. Ona karşı bir takım taciz ya da benzer davranışlar varsa biz
burada tedbir kararlar ını en üst hadden daha ağ ır uygulama taraf tarıyız, yani
taraf lar ın evliliği evlilik içer isindeki süre, yaşanan olaylar, bunlar ın hepsini
değerlendir iyoruz, tedbir kararlar ını ona göre uyg uluyor uz. Ö zellikle , kolluk
bak ım ından önceden tedbir kararlar ında uygulanması daha önceki yasadan daha
güzel sonuçlar ortaya çıkardı. Biz her ne kadar kolluk tedbir lerini değişt irsek de
yani belki yüzdeye vur ursak çoğunluğunu düzelterek onuyoruz kolluk ta raf ından
ver ilen kararlar ın ı ama yine de hem taraf lar için hem uyar ıcı b ir etken oluyor hem
bizim için -en azından doğrudan olaya müdahil ettikleri için - yani kolluğun oradaki
düşüncesi de önemli, bizim ver diğim iz kararlar la belki bir senkronize de ola bilir yani
en azından mahkeme hâ kimi hangi durumlarda hangi tedbir ler ini verdiği dikkate
alınırsa orada da bir düzen olabilir. O da tedbir kararlar ının ver ilmesini
kolaylaşt ır ıyor.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Devam ediyorum.
Şimdi, Trabzon Barosundan Işıl Demir Güner Hanım buradalar.
Avukat Hanım hoş geldiniz.
Hakim Bey, bir şey istirham edebilir miyim sizden.
AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ MURAT KAKİ LLİ – Buyurun Başkanım.
BAŞKAN – Bu konuştuğumuz konular ın -tabii şu an kayıt alınıyor, biz kayı t
alacağ ız, kaydı deşif re edeceğiz - daha derli toplu olması ve kayıttaki deşif rede bir
sorun olmaması açısından bize bunu yazılı ulaşt ırmanız mümkün mü?
AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ MURAT KAKİ LLİ – Tabii ki Başkanım.
BAŞKAN – Arkadaşlar ım ız size mail adr esi ula şt ırsınlar.
Avukat Hanım, buyur un.
AV. IŞIL DEMİ R GÜNER – Sayın Başkanım, sayın üyeler; hoş geldiniz.
Ya, çok k ısa başlıklarla küçük bir dosya hazırladım, onun üzer inden gitmek
istiyorum, onun dışında da sor u alır ım diye düşünüyor um.
Şimdi, biz genelde b oşanma öncesine tanıklık ettiğimiz için ve hani
kalemdeki yaşanan vakalar ı da çok rahat gözlem leyebildiğimiz ben sunuma şöyle
başlamak ist iyorum: Aileyi kurmak adına ve boşanmalar ın sayısını azaltmak adına
eğer bir etkin eylem yapacaksak o zaman bir bilgil endirm e sistemini oluştur mak
zor unda olduğumuzu düşünüyor um ama bu bilgilendirme sistemini Belediyeler
Kanunu’na dayalı olarak bir danışma merkezinden öte ASP’nin kendi bünyesi içinde
kurulan bir bakanlıkla, bakanlık çat ısı alt ında -o cümle benim için çok önem li- keyf î
olmadan, rahat lıkla hizmet alabileceği ve utanmadan, sıkılmadan yani deşif re
olmadan… Ç ünkü dezavantaj lı gruplar la o kadar f azla çalışıyorsunuz ki olaylar ı 50
def a anlatmaktan çok f azla yoruluyorlar. Dolayısıyla, öylelikle, aile destek
merkezleri adı alt ında merkezler oluştur ulmalı. Şimdi, ASP psikolojik ve sosyolojik
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destek verebilir ama hukuki dest ek bazında ilim izde biraz sık ınt ılar yaşadığ ım ızı
gözlemliyor um ben. Şey anlam ında dem iyor um yani bana…
TRABZON ASP İL MÜDÜRÜ KADİR ER – Özür diler im, ben burada bizde
sorunlar ve öneriler kısm ında bunu özellikle if ade etmek için notumuzu aldık.
AV. IŞIL DEMİ R GÜNER – Fikir bir liği var yani.
TRABZON ASP İL MÜDÜRÜ KADİR ER – Bizim de boşanma sürecinde olan
ailelere bizim teklif imiz şudur: Y ani nasıl ki Çocuk Koruma Kanunu’nda, evlat
edinme hizmet ler inde mahkemelerim iz bizden sosyal inceleme raporu ist iyorsa
boşanma aşamasındaki ailelerde de bizden tabii, gerekli kanuni düzenleme
yapılarak, sosyal inceleme r aporu ist enirse biz seve seve bunu yapar ız ve yapm ak
da ist iyoruz Trabzon olarak.
AV. IŞIL DEMİ R GÜNER – Tabii.
Öncesinde de “ Ben boşanmayı düşünüyorum ama yani bunun hukuki
sonuçlar ı neler olabilir ya da boşanmadan önce acaba bunu at latabileceğim bir
kurumsal yapı var m ı?” diye soru işar etler i var herkesin kaf asında. Direkt bir
hukukçuya gitmek çok rahat gelmiyor insanlara . O yüzden , bakanlık bünyesinde
kurulacak aile destek merkezlerine ben iht iyaç olduğunu düşünüyorum. Ona hem
hukukçu bazında ihtiyaç var hem sosyolojik ve psikoloj ik anlamda, pedag og
anlamda iht iyaç var. Aynı zamanda , orada çocuklar ın da gözlem lenmesi ve o aile
yapısının nasıl devam edeceğine ilişkin de bir izlenim hazırlanabilir ve iler i de o da
açılacak olan davalara esas bir dosyalama ve ist atist ik, rakamsal ver i bile elde
edebilirsiniz. Bence muhteşem de bir ver i kaynağ ı olabilir diyor um aile dest ek
merkezleri. Çünkü , biz Belediyeler Kanunu’nda ve kent konseyler i bazında belki
kadın danışma mer kezleri kurabiliyoruz ama ben bunun çok sağlıklı işleyeceğini
düşünmüyorum.
İkinci olar ak: Adli yardım müessesini çok önemsiyorum. Hani hukuki süreçte
adli yar dım avukatlar ının da yeter li duyar lılıkta bakmadıklar ını düşünüyorum bir
hukukçu olarak. Adli yardım listelerinin sır adan, vasat bir şekilde düzenlendiğini
düşünüyorum. En az beş yıl e ğitim alm ış, aile hukuku konusunda uzman insanlar ın
ve dezavantaj lı gruplarla nasıl ilet işim kuracağını bilen, ehil insanlar ın bir
listelemeyle adli yar dıma seçilmesini ist iyorum. Adli yardım sadece dava ve para
kılıf ı olarak değil de gelen insanlar ın iht i yaçlar ını gider ebilm e anlam ında etkin bir
kurum olmasının gerekliliğine inanıyorum ve adli yardımda da şöyle bir sık ınt ıyla
karşılaşıyoruz: Adli Yardım Yönetmeliğinde şöyle bir şey var, gelir kavram ı var ama
kişinin evinin olması bile adli yardım a lm asına engel ve kadının evi olması duvar lar ı
yiyeceği anlam ına g elmez, herhangi bir gelir i yok. Velhasıl avukata iht iyacı var ama
siz bunun evi var diye ona avukat vermiyor sunuz. Ne yapsın, e vini sat ıp da hukuki
destek mi alsın? Bu anlamda Adli Yardım Mevzuat ında değişiklik yapılm as ı
gerektiğini düşünüyorum.
İkinci olarak da yine adli yardımda demin de söylediğim gibi avukatlar
listesinin oluşturulm asında hukuki danışmanlık hizmeti verilmesinin de list eye
girmesini ist iyorum. Çünkü bu sef er avukat gelen kişinin “ Tamam, tamam, dava
yapalım bunu…” Çünkü para alacak, dava olarak görüyor ama hukuki danışmanlık
sistem ine de ücret lendirme yapıl ır sa en azında n belki ASP’ye geçmeden ya da
benim düşünceler ime göre hukuki destekle de utanmadan, sık ılmadan nasıl olsa
avukat ücretini alacak ve beni dinler ve ben orada derdimi anlatabilirim.
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisar) – Danışmanlık ücret i var ama.
AV. IŞIL DEMİR GÜNER – Öyle ama avukat ücret tarifesinde var ama
danışma ücreti kesip veremiyorsunuz barolara. Bar olar birliği çok da buna sıcak
bakmıyor o anlamda. Yani, sadece uzlaşmayı sağlayabilmek adına da çok önemli.
Bir de şey çok önemli, eğer adli yar dım müessesini birazcık güçlendirirsek
senkronize çalışabilir ler ve usul belki de daha sağlıklı sağlanabilir diye
düşünüyorum b enim naçizane görüşüm bu.
Ailenin korunmasına dair işlemler le ilgili olar ak da demin de söylediğim gibi ,
öncelikle bu süreçte çalışacak kamu kurum ve personelin sabit lenmesi gerektiğini
düşünüyorum yani biz bir dönem kollukla çalışıyorduk, ikinci dönem kolluğa gittik,
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pat değişmişler. E, dolayısıyla bak ıyorsunuz J andarmada bir şey var, t am eğitildiler,
tam öğrendiler, gidiyor uz sistem yine değişmiş. Yeni insanlarla beraber ortak biz
yeni f ikir üretmeye başlıyor uz yani kurumsallaşm ış bir yapı yok. Benim öne msediğim
şey şu: Dezavantaj lı gruplarda ya da şiddet gören 6284’le müracaat eden kişiler her
ne karakola giderse gitsin tek bir merkeze ulaşt ır ılmalı. O merkezde if adesi
alınmalı, pedagog gözet iminde o merkezde çocuklar izlenmeli. Bak ın, o sırada
çocuklar ın durumu da çok vahim çünkü kadın çocukla geliyor karakola, çocuk
nerede dur acak? Ö yle bir merkez olduğunda çocuğu da izleyen bir alan olacak ve
kadın aklında çocuk kalmadan derdini çok rahat anlatabilecek, bir güven telkin
edebilecek, çocuk evdeyse polis gidip çocuğu rahatlık la alabilecek. O ayr ı bir
merkez olmalı. O merkezde bir hukukçu olmalı, ona hukuki süreci anlatmalı ve bu
süreci kabul edip et mediğini, neler yapıp yapamayacağ ına dair bilgi vermeli çünk ü o
dezavantajlı grupta o psikolojide çok desteğe ihtiyaç var. Ya, o kaybetmek ve
kazanmak sınır ında olan bir yer diye düşünüyorum naçizane çok empati kurmuş
olabilirim o anlamda. O yüzden , ayr ı bir bir im olmalı ve Trabzon için en önemli
şeylerden bir tanesi, ikinci bir aile m ahkemesi lütf en kurulmalı. B en çok acil
olduğunu düşünüyor um.
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisar) – Esas numaranız kaç Hâkim Bey?
AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ MURAT KAKİ LLİ – Hemen söyleyeyim Başkanım.
Şu an esasım ız 209’dayız 2016’da.
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisar) – 2015 sonu?
AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ MURAT KAKİ LLİ – 2015’t e 2016’ya 652 dosyam ız
devretti, gelen dosya 856 tane, toplam 1.500 dosyaya bak ıldı. Bin tane dosya çıkt ı.
Yani ortalama 600 civar ında şu an devam ediyor derdest dosyam ız.
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisar) – Değişik iş dosyam ız…
AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ MURAT KAKİLLİ – Değişik iş dosyam ız da geçen
sene toplam 619 civar ında dosyaya bak ıldı 2015 yılında.
AV. IŞIL DEMİ R GÜNER – Devam edeyim hızlı hızl ı.
Şimdi, ayr ı bir savcıl ık la koordineli çalışan, 6284 uzm anlığ ı m ı diyeyim, ayr ı
bir bir im kurulmalı. Şimdi, değişik işlere bakıyorsunuz, hâkim bey esasa m ı baksın,
değişik işe mi baksın, değişik işler in koruma kararının uygulanmamasından doğan
davalara m ı baksın şimdi tek başına? O zaman ne oluyor? İster istemez bir
insandan siz 5-6 tane yük bekliyo rsunuz ve aynı perf ormansı da bekliyor sunuz bu
arada. Şimdi, aynı perf ormansı bekleyip bu kadar yükü yüklemek de … Kendisi
burada diye söylemiyor um, biz memnunuz aile mahkemesi hâkimimizden ama iki
tane olsa daha da çok memnun olacağ ız herhâlde diye düşünüy orum yanlış değilse.
O iki taneyi de şöyle art ırabiliriz: Şimdi, kalem personelinin de eğitilmesi gerekiyor
çünkü dezavantaj lı grupta ben gözlem liyor um, kişi geliyor “Ne yapacağ ım?” diye
soruyor. Diyor lar ki: “Dilekçe yazman gerekir." deseler ki: “Aile des tek merkezine
gidin, işte böyle bir merkez var.” Orası t amamen bilgiyi verse ve kalem yorulmasa.
Ayr ı bir merkezin k urulacak olması hem o kalem in yükünü haf if letecek bilgi alma
anlam ında, belki adli yardım yükünü haf if letecek. B ir de aynı zam anda 6284’ten
ilgilenen ayr ı bir kalem ve ay r ı bir savcılık, ayr ı bir hâkim… Tek bir sistem, o raya
gelecek, kadın oradan soracak, oradan öğrenecek, koruma kararına ilişkin oraya
gidecek tek muhatap yani. Aile mahkemesi hâkimi buldu bulmadı, derdini anlatt ı
anlatmadı, kalem dinledi dinlemediğind en öte savcılık la koordineli çalışan bir ayr ı
Ailenin Korunmasına Dair Kanun’a ilişkin bir sistem oluştur ulmasını ist iyor uz. Ben
kaf amdaki naçizane düşünceler i sonra sizinle paylaşır ım, vakit yok.
Adli müzaher et talebi boşanma dav alar ının süresini f azlasıyl a uzat ıyor. Ben
eski HMK’yı çok özlüyorum, yanlış anlamayın, yeni HMK’da bir boşanm a davası
açt ığ ım ızda üç -dört ay sonra boşanma davalar ı için gün alıyoruz. Dava açılsın, biz
meslektaşlar olarak bunu kötüye kullanıyor uz. Lütf en , bizim kötüye kullandığ ım ızı
bilin, ben de dâhil, çok kötüye kullanıyor bu. Yani şu yapılsa, bilm iyorum, Ailenin
Korunmasına Dair Kanun kapsam ında değerlendir ilebilir, işt e, aile mahkemeler inin
kuruluş kanunu belki dayanak alınabilir, kamu düzenine ilişkin olması dayanak
alınar ak HMK’da buna ayr ı bir düzenleme yapılıp şöyle denebilir: Aç t ınız m ı davayı?
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Size bir ay sonra duruşma günü geliyor kardeşim, sen bir ay içinde bütün delilini,
tanığ ını topla. Ben t anıklar ım ı bildiriyorum ilk celsede çünkü HMK 119 ban a bunu
söylüyor. Ne oluyor? Karşı taraf tanık bildirdiğimde benim bütün tanıklar ım ı
öğreniyor, ertesi günü diyor ki tanık lar ın hiçbiri “Tanıklık yapm ıyorum çünkü
korkuyorum.” Şimdi, silahlar eşit olmazsa, o silahlar ı eşit sağlayamazsanız aileyi
bırak ın kor umayı, o boşanma sürecinde yaşanılan pr oblemleri de art ır ıyorsunuz.
Yani, HMK’yı uzatm ak naçizane çok kötü bir yaklaşım. Hemen aile mahkemesine
açılan davada pat duruşma günü ver ilsin, o kesin süreler ihtar adlar ıyla yapılsın,
herkes deliler ini getirsin. “İki gün sonra da vazgeçtim, dönüyor um .” diye bir kaygı
olmadan kadın da bilsin ne olacağ ı o anlamda HMK’da ayr ı bir düzenleme yapılm ası
gerektiğini düşünüyorum. Detaylar aklımda, sonra açık lam asını benden isterseniz
yapabilirim.
Boşanmanın f eriler i… Aynı ş eyi ben de yaşıyorum. Üç yıl bence çok uzun ve
gereksiz çünkü bunun için ayr ıca rapor lar alınabilir. Bir alt ı ay aile terapist ine gitm e
zor unluluğu getirilebilir. Bu ara bunlar bir araya gelip gelm iyor mu, bunu çok rahat
ASP tespit edebilir. Şimdi, bunu te spit ettikten sonra tar af lar ı silah zoruyla bir araya
getirmenin bir anlamı olduğunu düşünmüyor um. Üç yılı k ısaltmak çok mant ıklı ama
kısaltma süresinde şunu demek lazım: “S iz alt ı ay denet imli serbestlikteki gibi her
ay şu gün şu pedag oga gideceksiniz, gi tmezseniz üç yıl size uygulanır, giderseniz
bir yıl uygulanır kardeşim .” denilecek ve o bir yılı göze alacaksa oraya gidecek.
ASP rapor hazır layacak, diyecek ki : “Bunlar asla bir araya gelemezler. ” Niye
beklesin ya üç yıl? Yazık günah değil mi o insanlara?
Ya bir de şöyle bir şey var: Naf akalar. Tamam, naf akalarda biz cebr i
yapt ır ım yapabiliyoruz, tek hapis cezası gerektiren suç ama diğerler i için
yapam ıyoruz. Diğerleri hiçbir şey elde edemiyor , adam hem en mallar ını bir şekilde
tarumar ediyor çünkü boşanma davası açılıyor, ön inceleme dosyası oluşana kadar
pat mallar gitti, hiçbir şey yok. Tedbiri eğer hâkim oradaysa iyi niyet liyse ve sizi
dinlerse anında ver ebiliyor ama hâkim yoksa, iyi niyetli değilse ve … Kişi takdirine
bırak ılmaması gereken hususlar bunl ar diye düşünüyorum. O yüzden , psikologla
pedagoglar ın sayısının art ır ılması gerektiğini düşünüyor um ve her konuda r ahat lıkla
rapor ist ediğimizde alabilmeliyiz. Kesinlikle çocuk tesliminin ASP’ye bırak ılması
gerektiğini düşünüyorum. Masraf lar ı çok çok f azl a. Çok masraf olduğu için kişi
çocuk tesliminde rahat çocuğunu göremiyor.
Bir de şimdi, şöyle bir şey var: Kişisel ilişki kurulmasına dair karar ver iliyor
ama karar kesinleşmeden inf az edilemiyor. Yargıt aya gidiyor , dönüyor ve çok uzun
bir süreç. Velayet karar ı t amam, kesin ama kişisel ilişki kurulma karar ını icraya
götürmeniz için kesinleşm iş olması gerekiyor. Yarg ıtaya gittiyse kesinleşm iş
olmuyor kişisel ilişki kurulması karar ında. İcra müdürlüğü bunu inf az etmiyor ve
dosya bekliyor. Buna ilişkin uygula mam var benim size verebilirim.
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisar) – Ceza k ısm ım ı m ı, hukuk kısm ım ı m ı?
AV. IŞIL DEMİR GÜNER – Hukuk kısm ında, kişisel ilişki kurulmasına ilişkin
tesis kararlar ı kesinleşmeden icra edilem iyor, dönüş bekliyor icra müdürlüğü.
FAT MA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – İşte, benim bahsettiğim konu bir
anlamda…
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisar) – Sizinki icra kısm ı m ıydı?
FAT MA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – İcra kısm ından bahsetmiştim evet.
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisar) – Hâkimin tedbir karar ı bu, verdiğ i zaman bu
tedbir dir.
AV. IŞIL DEMİ R GÜNER – Hayır, mahkeme karar ver iyor ya, tedbir kalk ıyor.
Kendiliğinden bir m ahkeme karar ı oluyor. Karar, sonuç bit ti, dava bitti, tedbirler
kalktı ve mahkeme kati icr ai karar ını verdi. İcrai karar kesinleşmeden kişise l ilişki…
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisar) – Yeni HMK’da karar ver ince tedbir kalk ıyor.
AV. IŞIL DEMİ R GÜNER – Evet.
Şimdi, yeni HMK’da şöyle bir şey var: Siz tedbir karar ı ver diniz, yarg ılama
bitti. Art ık mahkeme kesin, kati karar ını verdi. K at i karar taraf la ra tevdi edildi ve
temyiz süresi başladı. Temyiz sür esi kişisel ilişki kurulmasını dur duruyor. Benim
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uygulamam var. İcra yapm ıyor, diyor ki: “Kesinleşm iş bir m ahkeme karar ı değil ki
inf azım ı yapayım.” Çünkü çocuk teslimi kamu düzenine ilişkin bir karar. O zaman ne
oluyor? Yarg ıt aydan dosya gelene kadar kişisel ilişki kurulması sağlanam ıyor çünkü
icra kabiliyet i yok, taraf lar ın inisiyatif ine bır akılıyor. Tar af lar ın inisiyat if i kötü
niyetliyse o çocuk babasıyla ya da annesiyle nasıl kişisel ilişki k uracak? O süreç ya
uzadı üç yıl. İst erseniz benim uygulamalar ım var, Yarg ıt aydan da böyle dönen
dosyalar ım var.
FAT MA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Sayın Başkanım , o konuda bir
ekleme yapabilir miyim?
Sayın meslektaşım, sizin bahsett iğiniz konu yu ben icra aşaması itib ar ıyla da
zam an zaman birçok ilde gündeme taşım ışt ım. Biz Kocaeli’de , meslek hayat ım ızda
hâkimlere r ica ediyorduk, talep ediyor duk ve dosyalar ında “hemen uygulanması”
diye kesin hüküm olmasa da nihai hükümle birlikte ayr ıca onun dosyaya yazılm asını
istiyorduk karara. Tedbir niteliğinde olsun diye. Onu da aynı ara karar gibi icr aya
koyuyor duk ama ilamlı icra olarak icra mahkemeleri kabul etmiyor maalesef , orada
ne oluyor? Ceza hükümleri devreye g irmiyor. Teslim etmedi diyelim -tamam icrayla
gidip alabiliyoru z- ama teslim etmediği t akdirde İcra İf las Yasası 341’i uygulam ıyor
icra mahkemeler i. Diyor ki: “Bu aile mahkemesi HMK’daki ihtiyat i tedbire ayr ık lıkt an
doyalı gitsin ceza versin.” Aile mahkem esi de “Hayır, ben oradan ceza ver emem."
diyor. Benim de öyle bi r dosyam var, üst elik adli yardımdan gelen bir dosya ve beş
yıl boyunca uğraşt ım. Çocuk bır ak ıldığında, üç yaşındaydı baba gasbettiğinde
çocuğu çünkü çocuk kap anın elinde kalıyor maalesef Türk sistem inde. Çocuk şu
anda 8 yaşını aşt ı ve hiç anneyi görmediği için baba taraf ından da hep şöyle
büyütüldü: “Annen seni 1 yaşındayken bırakt ı, terk etti, gitti, annen seni sevm iyor.”
Ve şu anda çocuk annesine gitmek istemiyor. Şimdi , şu saatten sonra o konuyu
halletsek bile hukuki konuyu biz çocuğu alsak bile art ık a nneye gelmeyecek o
çocuk. Böyle sak ıncalar ı var. Söylediğiniz konu çok önemli bir konu aslında. Aslında
yasa çok açık ama hâkimler bur ada risk almak istemiyor, böyle bir sık ınt ısı var.
Orada da Sayın Başkanım, aslında komisyon velayet konusu itibar ıyla bun u da
çözebilir. Önem li bir konu bence.
AV. IŞIL DEMİ R GÜNER – Şimdi, o zam an, bir de şöyle bir problemim iz var,
yanlış anlamayın da, ehil hâkimlerim iz var, tamam ama ilçedeki hâkimlerin hiçbiri
aile hukuku konusunda ehil değil çünkü zaten ilçe hâki m leri, siz de yaşıyor sunuz
aynı tecrübesizliklerini görüyor sunuz, biz de yaşıyoruz görüyoruz. Şimdi, kadastroya
m ı baksın, suç ve cezaya m ı baksın, asli ye hukuka mı baksın, aile mahkemesine mi
baksın? Şim di, siz ondan üstün nitelikli bir şey ist iyorsunuz. O riske girmiyor çünkü
zat en kuraya girecek. Neden risk alan bir karar versin ki? Siz bunu inisiyat ife
bırakamazsınız. Böyle bir lüksümüz yok çünkü çocuk ileriki ailenin temeliyse siz
buradaki zaten ailede çocuğu parçaladınız nasıl ileride çocuk iyi bir aile kurac ak?
Ben hani naçizane, çok özür dilerim, sabah sekizden saat on ikiye kadar tespit
edebildiğim, aktarabildiğim bunlar ama sorunuz varsa alayım.
BAŞKAN – Avukat Hanım, çok teşekkür ediyorum, sağ olunuz.
Şimdi kolluktan arkadaşlar ım ız burada.
TRABZON İL JANDARMA KO MUTANLIĞI JANDARMA ÜSTÇAVUŞ FUNDA
OBALI – 6284 sayıl ı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair
Kanun…
BAŞKAN – Par don, ondan önce şunu söyleyelim: Jandarm a bölgesindeki
nüf usunuz ne kadar ?
TRABZON İL JANDARMA KO MUTANLIĞI ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ YARBAY
MELİ K ULUPI NAR – 248 bin.
BAŞKAN – Tamam.
Devam edelim.
TRABZON İL JANDARMA KO MUTANLIĞI JANDARMA ÜSTÇAVUŞ FUNDA OBALI –
…ve Uygulama Yönetmeliği hakkında kolluk uygulamalar ı… Kadına yönelik ve aile
içi her türlü şiddeti önlemek, kovuştur mak, ortadan kaldırmak ve şiddet mağdurlar ını
korumak, kadınlara karşı her tür lü ayr ımcılığ ı sona erdirmek, bu konuda uluslarar as ı
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iş birliğini güçlendir mek üzere etkili bir iş bir liği yapmalar ı için hazır lanan Kadınlara
Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Ö nlenmesi ve Bunlar la Mücadeleye Dair Avr upa
Konseyi Sözleşmesi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tar af ından 7 Nisan 2011
tarihinde Strazburg’da onaylanıp İstanbul’da im zaya açıldı ve Türkiye’nin de
aralar ında bulunduğ u 13 ülke taraf ından im zalandı. Türkiye bu sözleşmeyi 14 Kasım
2011 tar ihinde onaylayan ilk ülke olmuşt ur.
Kadına yönelik şiddetle mücadelede Trabzon İ l Jandarma Komutanlığ ı olarak
öncelikli olarak teşkilat lanma, personelin eğitimi, halk ın bilinçlendirilm esi
neticesinde
kolluk
uygulamalar ının
başar ıyla
ulaşacağ ına
inanılmaktadır.
Teşkilatlanma olarak suça sürüklenen ve korunma ihtiyacı olan çocuklar ile kadına
yönelik şiddet ve aile içi şiddet mağduru kadınlar la ilgili işlemlerin ulusal ve
uluslararası boyuttaki gelişmeler ve mevzuata yapılan d üzenlemeler çerçevesinde
yür ütülm esi maksadıyla İ l Jandarma Komutanlığ ı Asayiş Şube Müdür lüğü
bünyesinde 23 Ağustos 2015 tarihinde Çocuk ve Kadın Kısım Amir liğ i teşkil
edilmiştir. İlçe Jandarma Komutanlığ ı ve Jandarma karakol komutanlıklar ında aile
içi şid det ve kadına yönelik şiddet olaylar ına yönelik işlemler, ikiz görevli olar ak
görevlendir ilen çocuk ve kadın suçlar ı işleme astsubaylar ı ve elemanlar ı taraf ından
yer ine getir ilmektedir. Ancak, kadına yönelik şiddet olaylar ında kadınlarla görüşme,
if adeler in alınması, adli raporun alınması gibi işlem ler, imkân verdiği ölçüde kadın
astsubaylar taraf ından yerine getir ilmektedir.
Tedbir kararlar ının yerine getirilmesinde karar süresince şiddet mağduruyla
görüşmeler yapılarak şiddet uygulayanın tedbir karar ına uyup uymadığ ı kontrol
edilmekte, ihlal edildiği tespit edildiği hâlinde ise durum adli birim lere
bildirilmektedir.
Kadına yönelik şiddet olaylar ı istatist iklerine bakt ığ ım ız zaman, Trabzon İ l
Jandarma
Komutanlığ ı
sorum luluk
bölgesinde
2014
ve
2015
yıllar ı nı
kıyasladığ ım ızda 2015 yılında yüzde 15 oranında azalış meydana gelmektedir.
Kadına yönelik şiddet mağduru istatist iklerinde kadına yönelik şiddet olaylar ı toplam
sayısında 2014 yıl ında 400 bayan, 2015 yılında ise 339 kadın vardır.
Kadına yönelik şiddet mağduru istatist iklerine baktığ ım ızda, 2014 yıl ında
427, 2015 yıl ında 339 kadın mukayese edilmişt ir. 2015 yılında ise yüzde 13
oranında bir azalış meydana gelmişt ir.
6284 sayıl ı Kanun kapsamında bar ınma yer i sağlanması, tedbir kararı
uygulanarak Trabzon Şiddet Önleme ve İzleme Merkezine ve Sığ ınma Evine 2014
yılında 4 bayan, 2015 yıl ında ise şiddete uğrayan 5 kadın teslim edilmiştir. Trabzon
İl Jandarma Komut anlığ ı sorum luluk bölgesinde meydana gelen kadın şiddet
olaylar ında 2014 yıl ında ve 2015 yıl ında h ayat ını kaybeden kadın bulunmamaktadır.
Kasten yaralama olayı mağdur kadın sayısına bakt ığ ım ızda, Trabzon İl
Jandarma Komutanlığ ı sorumluluk bölgesinde meydana gelen kasten yar alama
olaylar ında kadın olan olay sayısında 2015 yılında bir önceki yıla göre y üzde 11
oranında azalış meydana gelm iştir.
İntihar olaylar ı mağdur kadın sayısına baktığ ım ızda ise ailevi nedenlerden
dolayı meydana gelen intihar ve int ihara teşebbüs olaylar ında mağdur kadın sayılar ı
bir önceki yıla k ıyasladığ ım ızda 2014 yıl ında 77 iken 2015 yılında 45’dir. Yüzde 41
oranında azalış meydana gelm iştir.
6284 sayıl ı Kanun kapsam ında verilen koruyucu ve önleyici tedbir karar
durumuna bakt ığ ım ızda, 2014 yılında 43 bayan varken 2015 yılında 73 kadına
koruyucu ve önleyici tedbir karar ı uygulanm ışt ır. Bu or an yüzde 70 oranında
artmışt ır.
6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair
Kanun kapsam ında 2015 yılında 52 asker î personelim ize eğitim vermişizdir. Sonuç
olar ak, emniyet ve asayişin sağlanmasında en önem li görev s uçun oluşmasını
önlemektir. Bu sorunun çözümünde toplumsal bilinçlenm e büyük önem arz
etmektedir. Jandar ma teşkilat ı olarak sorunun bir insan hakkı çerçevesinde
değerlendir ilmesine ve şiddetin daha doğmadan önlenmesi için gereken tedbirin
alınmasına devam edilecektir.
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Ar z eder im.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Üyeler imizden sor u sormak isteyen arkadaşlar ım ız var m ı?
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisar) – Sor umlu komutanım ız kim?
TRABZON İL JANDARMA KO MUTANLIĞI ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ YARBAY
MELİ K ULUPI NAR – Benim ef endim.
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisar) – Az önce sor dum, bu 6284’teki
uzaklaşt ırmalar ı siz nasıl uyguluyorsunuz, nasıl sonuçlar görüyorsunuz?
TRABZON İL JANDARMA KO MUTANLIĞI ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ YARBAY
MELİ K ULUPI NAR – Şimdi, ef endim, uzaklaşt ırma karar ını biz uzaklaşt ı rma cezası
alan kişiye t ebliğ ediyoruz ve bunun kontrolünü yapıyoruz gelip gelmediğine dair.
İhlal varsa bunun tutanağ ını tutup ilgili makamlara iletiyoruz. Bizdeki ihlal olayı
sayısı polis bölgesine nazaran daha yüksek. Bunun sebebi de kırsal olması. Küçü k
köyden uzaklaşt ırsanız bile köyden çok uzak bir yer e, şehir merkezindeki gibi
gönderemiyorsunuz, aynı köyde bir yakınının yanında kalıyor. Aynı mahallede
olduğu için daha çok uğruyor. Bizdeki ihlal dur umu daha f azla.
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisar) – Nasıl etkiliyorsunuz evlilik durumunu, daha
bozulmaya m ı katk ı var ?
TRABZON İL JANDARMA KO MUTANLIĞI ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ YARBAY
MELİ K ULUPINAR – Hayır ef endim, bizde bu boşanmalar yine şehir merkezine göre
daha az, bunun sebebi de ailelerin ar aya girmesi. Birçok olayda aileler taraf lar
arasına gir iyor ve boşanma olayın ın büyük bir kısm ı sonlanıyor ya da boşanmadan
bit iyor davalar. Ancak, çok nadir şiddet olayının yüksek olduğu durum larda veya
daha da önem lisi, bizim k ırsaldaki mali durumdan kaynaklanan problemlerd e
boşanmalar daha çok görülüyor.
BAŞKAN – Şimdi kollukla devam edelim.
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünden Komiser Yar dımcısı Ahm et Şerif Balcı,
buyurun.
TRABZON İ L EMNİ YET MÜDÜRLÜĞÜ KOMİ SER YARDI MCI SI AHMET ŞERİ F
BALCI – Öncelikle hoş geldiniz.
İlk önce teşkilat ım ızdaki aile içiyle ilgili yapılanmadan bahsedeceğim.
3 Ağustos 2011 t arihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi
Başkanlığ ı bünyesinde Aile İçi Şiddet le Mücadele Şube Müdür lüğü kuruldu. 11
Kasım 2015 tarihli Bakanlık onayıyla 81 il emniyet müdür lüğü, asayiş şube
müdürlüğü bünyesinde aile içi ve kadına karşı şiddette mücadele büro amir liği
kurulmuştur. Ben de Trabzon Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro
Amirliği yapıyor um şu anda. 1 komiser yardımcısı ve 3 polis memuru olarak şu an
görev yapmaktayız. 1 personelimiz ŞÖNİ M’de irt ibat görevlisi olarak şu an
çalışmakta.
2015 yılında 6284 sayıl ı Kanun ve uygulaması hakkında “Hizmet in Yer inde
İf ası Uygulaması Seminer i” kapsam ında 40 personele, mukayyit eğitimi program ı
kapsam ında polis merkez lerinde if ade almakla görevli 50 personelim ize, toplumsal
cinsiyet eşitliği, kadına karşı şiddet le m ücadele eğit imi kapsam ında 14 am ir ve 65
polis memurunu konuyla ilgili eğit im ver miş bulunmaktayız.
Emniyet Genel Müdürlüğünün de taraf olar ak desteklediği Aile İçi Şiddetle
Mücadele Projesi kapsam ında Emniyet Genel Müdür lüğü, personeli 500 çalışanına
bütün kadroya eğ itim vermek maksadıyla eğitimci olarak eğitim vermiş bulunmakta.
Trabzon kadrosundan 5 kişi bu eğitim i aldık. Mayıs ayından itibaren bütün kadro ya
bu eğit imi vermeye başlayacağ ız. Ayr ıca, 2 personel, Mevlüt Bey ve ben süper vizör
olar ak eğitimimizi aldık teşkilatta bu konuyla ilgili yaşanacak sık ınt ılara da dest ek
olmak maksadıyla.
Şiddete maruz kalan mağdur sayılar ıyl a ilgili bilgi vermek istiyor um. 2014
yılında 250 kadın mağdur olarak görülmekte istatistiklerim izde. 2015 yılında da sayı
değişmemiş, yine 250. 2016 ilk üç aylık istatistiğe baktığ ım ızda da 72 bayan mağdur
olar ak görülmekte aile içi konularla alakalı olar ak. Verilen tedbir karar sayı lar ıyla
ilgili olarak 2015 yıl ında koruyucu tedbir karar ı sayısı 143, önleyici tedbir karar ı
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sayısı 521, 2016 ilk üç aylık koruyucu tedbir karar ı sayısı 19, önleyici tedbir karar ı
sayısı 135.
İhlal konusuna gelecek olursak yaklaşık yüzde 15 - 20 civar ında ihlalle
karşılaşmaktayız. İhlalle karşılaşıldığ ında da gerekli tut anaklar tutularak ilgili
makama bilgi ver ilmekte.
İntihara teşebbüs konular ında, 2014 yılında 53 bayan, 2015 yılında 135
bayan, 2016 yılında 35 bayan int ihara teşebbüs etmiş. Meydana gelen ö lümlü int ihar
vakalar ı 2014 yılında bulunmamakta, 2015 yıl ında 5 adet, 2016 yıl ında 1 adet bayan
int ihar ederek eks olmuştur.
Cinayet vakalar ına baktığ ım ızda ise 2014 yıl ında 2, 2015 yılında 3 adet
kadına yönelik cinayet olayı m eydana gelmişt ir. 2016 yılı nda ilk üç aylık dönemde
bulunmamaktadır.
BAŞKAN – Son söylediğinizi tekrar alabilir miyim, ben k açırdım, kusura
bakmayın. 2014-2015 cinayet sayısı kaç?
TRABZON İ L EMNİ YET MÜDÜRLÜĞÜ KOMİ SER YARDI MCI SI AHMET ŞERİ F
BALCI – 2014 yıl ında 2 adet, 2015 yıl ında 3 adet meydana gelmiştir. 2016 ilk üç
aylık dönemde bulunmamaktadır.
BAŞKAN – Tamam, teşekkür ederim.
Komisyon uzmanım ız, Tetkik Hâkimimiz Semra Hâkime Hanım, çok kıdem li.
Yaklaşık üç aydır yoğun bir tempoyla onu çalışt ır ıyoruz. Az önce avukat hanımla ve
hâkim beyle konuştuğumuz konu hakkında görüş bildirecek.
Buyurun.
TETKİK HÂKİ Mİ SEMRA UZUN – Şimdi, olay şu: Eğer Türk Medeni
Kanunu’nun 169’uncu maddesi çerçevesinde ver ilm iş bir tedbir karar ıysa bunu her
zam an inf az edebilirsiniz. Ama, nihai k arar dediğim iz yani hâkimin dosyadan el
çektiği kararda, boşanma, velayet, kişisel ilişki düzenlenen bu kararda mut lak
surette kesinleşmesi gerekiyor. Bu dosya Yarg ıtaya geldiği zam an eğer böyle bir
iht ilaf ya da böyle bir talep gündeme geldiyse o dosyanın hâkimi o do sya üzerinden
bir tedbir kararı veremez çünkü elinde dosya yok. UYAP üzer inden de dosyayı gör se
bir ara karar veremez. Onun için en uygun olanı, tedbir karar ı talebiyle bir değişik iş
üzerinden gelen taleple bir çocuk ile annenin ya da diğer ebeveynin kişi sel ilişki
kurmasına dair bir ara karar verebilir. İkinci iş olsun ya da olmasın. Şimdi, nihai
kararsa nihai kararlar mutlak surette kesinleşmek zorunda. Tedbir karar lar ını inf aza
koyarsınız, yasanın amir hükmü bu.
ALİ ÖZKAYA ( Af yonkarahisar) – Eski HMK 111 gibi bir düzenleme yapsak,
“Tedbir bu haddede devam eder.” desek.
TETKİK HÂKİ Mİ SEMRA UZUN – Şimdi şöyle bir şey var: Şahsi ilişkiye
ilişkin yani kişisel hukuka ilişkin ilamlar ın çok özel bir durumlar ı var, zaman aşım ına
uğramıyorlar. Belki her ne kadar nihai kararda kesinleşmeden icraya konulmamakla
bir likte, çocuğun üst ün yarar ı gözetilerek, nasıl ki biz velayette her daim dosyaya
müdahale edebiliyor sak çocuğun üstün yar ar ı dikkate alınarak kişisel ilişkiye ait
olan kısm ın inf azı m ümkündür diyebilir iz a ma ilamlar bir bütündür Ali Bey.
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisar) – Eski kanunda vardı ya. Mahkemede talep
ederseniz kesinleşmeye kadar HMK 111, 112 devam eder. Gayr imenkul davalar ında
kesinleşme şart ı var, 363 ve 443 gereğince. Ama, mahkeme karar ver irse tedbi r
devam eder. Burada da o geçici verdiğimiz tedbir, bence HMK’ya bir düzenleme
getirilirse… Avukat hanım esaslı bir it ir az yapt ı bence, bu dosyalar uzun sürüyor.
Karar verildi, mahkeme elini çekti. Şimdi, hâkim arkadaşlar farklı bakar da avukatlık
mesleği sonuç alma mesleğidir. Siz sonuç almadığ ınız müddetçe müvekkiliniz bu
işten memnun olmaz. Dava iki sene sürecek. Çocuk bir taraf a gitmiş, mahkeme,
hâkim dosyaya bakam ıyor. Yani, ya her avukat ın yeniden bir değişik iş dosyasıyl a
bu işi bilmesi, keşke bilse…
TETKİK HÂKİ Mİ SEMRA UZUN – Bak ın, şöyle söyleyeyim ben: “Kişisel ilişki
kurulmasına…” diye bir ara karar ver mişse hâkim, hükümde “Çocukla kurmuş
olduğum, şu ara karar ıyla verm iş olduğum kişisel ilişkiye ilişkin ara kararın hükmü
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kesinleşmesine kadar devam ına…” demesi aslında onun hüküm kesinleşene kadar
inf azını sağlar. Anlat abiliyor muyum?
AV. IŞIL DEMİ R GÜNER – Peki, ben o zaman ekleyeyim mi? Bunu yasal
mevzuata dayandırm adan hâkim eğitimlerinde, hâkimlik eğitim süreçlerinde, hizmet
içi eğitim lerde o zam an söyleyelim de uygulamayı avukata bırakmasın. Çünkü, o
bize bır ak ırsa olmaz.
TETKİK HÂKİ Mİ SEMRA UZUN – Söylüyor uz Avukat Hanım cım, söylüyoruz
ama karşıdaki her hâlde ancak anlamak istediği kadar anlıyor, söylüyoruz.
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisar) – Hukuk mahkemeler i taleple bağlıdır.
AV. IŞIL DEMİ R GÜNER – Hukuk mahkemeler i ne kadar taleple bağlı ise de
kişisel ilişki kurulmasına dair nihai kararı verirken dediğiniz ibareyi or aya
yer leştirmek sonuçta hâkimin kamu düzenine ilişkin yasal yetkisi, onu oraya k endi
yer leştirebilir. Yani, bunu avukatlar ın demesi ya da icraya bunu vereceğiz, işte, icra
yapım ı, o aşamalar ı ortadan kaldırmak için, bunu meslek içi eğitimle m i tamam lar ız,
yasal mevzuat ın içine mi koyar ız çünkü hâkimler bunu vermekten korkacak.
Olmam ış, uygulaması yok.
TETKİK HÂKİ Mİ SEMRA UZUN – Şimdi, “169’a göre verilmiş olan tedbir
kararının karar kesinleşinceye kadar aynen devam ını…” demesi aslında yeter lidir.
Yani, bak ın, sadece bir cüm le bu. Bu cümleyle karar ın kesinleşmesine gerek yok.
İstediği k adar, ister se dört yıl tem yizde kalsın o dosya. Ara karar ının devam ı
mümkün olduğu için inf az edilebilir.
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisar) – Soralım, hâkim bey ver iyor mu böyle bir
kararı? Talep oldu diyelim ki, talep var…
AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ MURAT KAKİ LLİ – Başkanım, bu konu şöyle: İcra
mahkemesi ile bizim aram ızda bir gör ev sorunu oldu, Yar gıtaya da taşıdık, aynı
başkanım ın da dediği gibi oldu. Biz onu verdik, icra mahkemesine gittiler, icra
mahkemesi dedi ki: “Kesinleşm iş bir ilam olmadığ ından dolayı ben b urada tazyik
hapsini gündeme getiremem.” Bize gönderdi, biz de dedik ki: “Burada icra kanalıyl a
yapılan bir işlem var ve buna karşı da icra mahkemesi yetkilidir.” Yani, icra
memurunun şikâyeti, işlemi icra mahkemesindedir, bizim alanım ızda da değildir.
Yarg ıtayın birtak ım içtihat lar ı var. Mahkeme kararında ver ilen bu tedbirin norm al
HMK hükümleri gereğince verilmiş bir tedbir olmadığ ı yani “sui generis” dediğim iz
aile hukukundan kaynaklanan ayr ı bir tedbir olduğu belirtiliyor. Başkanım ın da
dediği gibi, bel ki ayr ı bir dosyada bunu vermek en doğrusu olur. Normalde tedbir
kararlar ında biz bu şahsi ilişki konusunda bunu açıkça belirtmiyor uz. Yani, naf akada
belirtiyoruz, diğer türlü belirtiyor uz ama bu konuda bir de talep gelmedi bize. Biz bu
konuda, kararda da yazm ıyoruz yani “Karar kesinleşene kadar geçerli olması.”
demiyoruz. Diğer taraf tan bakarsanız, zaten tedbir kararlar ı da karar ın
kesinleşmesine kadar devam edecek yani HMK’da bu konuda açık hüküm de var .
Ama, bu konuda uyg ulama ne şekilde gelecek, onu da tam olarak… Şu belki olabilir:
Kanuni düzenlemeyle aile hukukundan ver ilen kararlar ya da “Kesinleşmesi
aranmaz.” diye bir hüküm konulsa en azından ilamlı icraya konu olabilir ya da ilamlı
icraya konu olmasa bile şu da olabilir : İcra kanalıyla değil de Ail e ve Sosyal
Polit ikalar kanalıyla da icra edilebilir bu karar. Yani, kanuni düzenleme olursa belki
bu bir az önceki bahsettiğimiz mevzuyla ik isini örtüştürebiliriz.
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisar) – Çok teknik bir konu olduğu için uzatmamak
daha doğrusu.
BAŞKAN – Şöyle yapalım usul açısından: Komisyonumuz saha ziyaret ler ini
tamamladıktan sonr a kendi içim izde ist işare toplant ılar ı yapacağ ız. Semra Hanım,
üyelerim iz, bunu görüş olarak tartışalım, ondan sonra rapora öyle geçirelim.
TETKİK HÂKİ Mİ SEMRA UZUN – Tamam.
BAŞKAN – Hüsnüye Hanım, buyur un.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Ben Jandarmadan gelen arkadaşlar ım ıza
sormak istiyorum. “Rütbeli olan 52 kişiye ver ildi eğit im.” dediniz. Peki, rütbesiz olan
askerlerim ize vermeyi düşünür müsünüz? Çünkü, diğer gezdiğim iz illerde böyle
rakamlar verildi, onlara da eğit im verildi diye. Ne dersiniz?
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TRABZON İL JANDARMA KO MUTANLIĞI ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ YARBAY
MELİ K ULUPI NAR – Rütbesiz askerler imize eğitim ver ildi ama bu bilgilendir me
seviyesinde. Yani, bunlar ın görev icrasında her hangi bir rolü olmadığ ı için biz oraya
dâhil etmedik. Ama, erler imize de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığ ının planlar ı
doğrultusunda bilgilendirme yapılıyor. Biz burada sadece bu işte görevli olan sayıyı
ver dik.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Görevli eğitimini kas tettim.
TRABZON İL JANDARMA KO MUTANLIĞI ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ YARBAY
MELİ K ULUPI NAR – Evet, bu 52 kişi rütbeli personel, bizzat bu işle görevli olanlar .
DENİZ DEPBO YLU ( Aydın) – Sayın Başkanım…
BAŞKAN – Buyurun Deniz Hanım.
DENİZ DEPBOYLU (Aydın) – Bu işte görevlendirilm iş arkadaşlar ın eğitimde
görev aldığ ını söylediniz, daha doğrusu eğitimden geçen üst rütbeli personel
eğitimde görev aldı. Peki, rütbesiz olan askerlere bu kişiler mi eğitim verdi, yoksa
Aile ve Sosyal Polit ikalar İl Müdür lüğünün gönderdiği sos yal hizmet liler mi?
TRABZON İL JANDARMA KO MUTANLIĞI ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ YARBAY
MELİ K ULUPINAR – Yok, biz verdik bilgilendirme sem iner i şeklinde. Bizim erlere
sadece bu konuda değil, aileyle ilgili başka konular ım ız da var, normal bu iç
seminer bilgilendirm e toplant ım ız, Sosyal Politikalar ın yapt ığ ı bir f aaliyet değil.
DENİZ DEPBOYLU ( Aydın) – Peki, bu konuda -Trabzon’da asker î okulumuz
var m ıydı bilmiyorum ama - sizin bünyenizde de çalışan psikologlar, psikoloj ik
danışmanlar var. Bunlar dan yar arlanma yolunu, yöntemini hiç düşündünüz mü?
TRABZON İL JANDARMA KO MUTANLIĞI ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ YARBAY
MELİ K ULUPI NAR – Bizim bünyemizde m aalesef bayan psikoloğumuz yok.
DENİZ DEPBO YLU ( Aydın) – Okullar ınızda var da.
TRABZON İL JANDARMA KO MUTANLIĞI ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ YAR BAY
MELİ K ULUPI NAR – Okullarda var, bizde yok şu anda.
DENİZ DEPBO YLU ( Aydın) – Tamam, teşekkür ediyor um.
TRABZON İL JANDARMA KO MUTANLIĞI ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ YARBAY
MELİ K ULUPI NAR – Rica eder im.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Şimdi, PDR uzmanlar ım ız var ar amızda . Hümeyr a Yıldır ım Hanım
Cumhur iyet Ortaokulu Rehber Öğretmeni, buyurun.
Siz şu an f iilen okulda görev yapıyorsunuz değil m i?
PDR ÖĞRET MENİ HÜMEYRA YI LDIRI M – Evet.
BAŞKAN – Burada tabii şunu bekliyoruz sizden: Sadece boşanm ış aile ya da
parçalanm ış aile çocuklar ının durumu değil, çocuk istismar ı noktasında… Çünk ü,
ben rehber öğretmenler in bu anlamda bilgi ve tecrübesine çok güveniyorum. Son
zam anlarda ortaya çıkan pek çok olay rehber öğretmenler in işini iyi bilmesinden
dolayı ortaya çıkt ı. Sadece boşanma ve sonuçlar ı değil, çocuk istismar ı ve diğer
konulardaki uygulam a ve tecrübelerinizi, gözlemlerinizi bekliyoruz sizden.
Buyurun.
PDR ÖĞRET MENİ HÜMEYRA YILDI RI M – Okul psikolojik danışmanı olarak
tabii ki aile gerçek ten çok önemli. Şuradan başlamak istiyoru m: Çocuğun ilk
toplumsallaşma yeri aile, dolayısıyla anne ve babalar da genellikle ilk model alınan
kişiler. Bu yüzden, anne ve babanın birbirine nasıl davr andığ ı çocuğuna nasıl
davrandığ ı kadar önemli, belki de daha da önemli. Çünkü, çocuğun anne baba
arasındaki ilişkiyi görmesi, iletişim biçimini görmesi, bunu modellemesi, bunu
içselleşt irmesi çok önemli. Çünkü, çocuğu bireysel tabanlı değerlendiremiyor uz.
Çocuğun davranışlar ını, yaşant ılar ını anlamlandırmaya çalışırken, sebepler ini
bulmaya çalışırken çoc uğu bireysel olar ak gözlemlemiyoruz çünkü çocuk bir
sistem in parçası, aile sist eminin bir parçası. Dolayısıyla, yet işene kadar, okul
çağ ına gelene kadar o aile içerisinde birtak ım şeyler e m aruz kalıyor, birtak ım
davranış modeller ini görüyor, bunlar ı içsell eşt iriyor. O yüzden, çocuğu bir büt ün
olar ak değerlendir mek lazım. Bu açıdan bakt ığ ım ız zam an, okul psikolojik
danışmanlar ı olarak şunu çok önemsiyor uz: Anne ve babanın yani ailenin, çif tlerin
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güçlendir ilmesini, desteklenmesini çok önemsiyoruz. Bu nasıl ol abilir? Ö neri
kısm ında şunlar ı düşündük: Evlilik öncesi çif t danışması ya da aile danışması çok
önemli çünkü evlilik bir sosyal ortaklık aslında, bir sosyal bir liktelik ve evliliğin
sürdürülebilmesi için de birtak ım becerilerin olması gerekiyor. Bu becer il erin
bazılar ı doğuştan insanda olabilir ama bazılar ı eğitim le beraber kazandır ılm ası
gereken becerilerdir. Evlilik karar ından önce belli sayıda, belli sürede, belli konular ı
içeren bir çif t danışması almak f aydalı olur diye düşünüyor uz. Çünkü, evliliğin
sürdürülebilmesi için iletişim becer iler ini iyi kullanmanız lazım. Kendini if ade et me
becer isi, maddi konular ı ya da çocukla ilgili konular da ort ak karar alma becerisi,
karşı taraf ı anlama, onaylama, duygular ını, düşünceler ini if ade etme becerisi,
bunlar hep evliliğin sürdürülebilmesini sağlayan belir leyiciler aslında. Dolayısıyl a,
bu konularda alınabilecek olan eğit imler de kurulan yuvanın ya da işte, yapılan bir
bir likteliğin çok daha sağlıklı iler lemesine sebep olabilir ve o ortamda yet işen
çocuklar ın da ç ok daha sağlık lı modeller almasına ve bunlar ı kendi yaşant ılar ına
uygulamasına sebep olabilir. Önleyici tedbir anlam ında evlilik kararı olan çif tlerin
gerekli yasal düzenlemeler le beraber evlenmeden önce böyle bir programdan
geçirilmesi sağlık lı olur diye düşünüyoruz.
Ayr ıca,
kendi
okullar ım ızda
şunu
yapıyor uz,
özellikle
Ortahisar
Kaymakam ım ız bu konuda çok özver ide bulunuyor, çok çalışıyor: 0 -18 yaş aile
eğitim programlar ı ve bu kapsam da -tabii ki çocuk yaş grubuna göre değişiyor bu
eğitimler- genellikle a nne ve babalar bu eğitimlere kat ılıyor lar ama bir sorun olar ak
şunu söyleyebilir im: Genellikle anneler bize çok ulaşıyor lar, bu tarz eğitimlerde
babalar ı görmek çok zor. Kat ılan baba sayısı 1 ya da 2 oluyor. Onlar da o kadar
bayanın arasında belki bir iki oturuma katıldıkt an sonra bırakmayı tercih
edebiliyorlar. Babalar ın kat ılması konusunda zor unluluklar getirilebilir. Genellikle
bizim toplumumuzda daha çok babalar evin geçim ini sağlamakta, iş hayat ı daha çok
babalar üzer inde gidiyor ve babalar ın şöyle bir savunması var: “İş hayat ı, iş saatleri
içer isinde gelem iyor um.” tarzında yaklaşabiliyor lar ve çocuk eğitimi konusunu daha
çok annenin üzer ine sorumluluk olarak ver ebiliyorlar. Bu anlamda belki babalar ın
çalışt ığ ı başka kurumlarda da - annelerin de olabilir elbette - aile eğitim ler inin ne
kadar önemli olduğu, aile eğitim ler ine katılmalar ının çocuğun gelişim i açısından,
eşlerin birbir ine yaklaşım ı açısından ne kadar önemli olduğu konusunda bir bilinç
oluşturulabilir diye düşünüyorum. Şu anda çocuklara yönelik hazır ladığ ım ız,
okullarda uyguladığ ım ız paket programlar var, belli oturum , belli konular ı içer en.
Belki yine Millî Eğ itim Bakanlığ ı ve üniversitelerin akademisyenleriyle beraber
çif tlere yönelik yani çif tlerin beraber kat ılıp beraber birtak ım becer ileri m odelleyer ek
öğrendikler i programlar da oluşturulabilir ve okulda uygulanması zorunlu hâle
getirilebilir. Nedir? İletişim becer iler i gibi, çat ışmayı yönetme gibi, öf keyle baş etm e
gibi, duygular ı if ade etme gibi, çocuğu anlama gibi, düşünceyi if ade etme gib i,
konuşma gibi, dinleme gibi, onaylama gibi, takdir etme gibi, aslında sayabileceğimiz
o kadar çok şey var ki insana dair ve büt ün bunlar ı içer en çif tler in ortak katılıp ort ak
bilgilenebilecekler i ve o ortamda uygulamada bulunabilecekleri eğitim programla r ı
okul tabanlı olarak uygulanabilir. Biz daha çok anne ve babalar ı çağ ırdığ ım ız zam an
çocuk üzer inden iletişim kurmalar ını sağlamaya çalışıyoruz ama aslında önceliğimiz
anne babanın birbirine davranışı olmalı diye düşünüyorum. O açıdan, çif tlere
yönelik eğitim programlar ı Millî Eğit im tabanlı olarak okullar ım ızda uygulanabilir.
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisar) – Zorunlu mu olmalı?
PDR ÖĞRET MENİ HÜMEYRA YILDIRI M – Zorunlu olması elbette ki yani
gönüllülüğe bır akt ığım ız zaman annenin üzer ine kalabiliyor ya da bi rtak ım
mazeretler daha ön plana çıkabiliyor ama bunlar ın zorunlu olması, evlilik öncesinde,
evlilik sır asında… Nasıl ki f iziksel sorunlar ım ız olduğu zam an, öksürdüğümüz
zam an ya da en uf ak bir ağr ım ız olduğu zaman hemen bir f izik sel muayeneye gitmek
istiyoruz, aynı şekilde evlilikte de aslında sor unlar ortaya çıkmaya başladığ ı anda,
bir şeylerin ters git tiğini f ark ettiği anda başvurabilecekleri kaynaklar ı bilmeleri,
belki sorunlar çok f azla uzamadan ve kökleşmeden, o evlilik -tabiri caizse -

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
Komisyon : Aile Bütünlüğü
Tarih : 28/03/2015

Saat :

Kayıt: Trabzon Stenograf :

Uzman :

Sayfa: 22

doğranmadan kur tulabilecek bir şeyler varsa orada müdahale etmek çok daha
f aydalı olur diye düşünüyor um.
BAŞKAN – Bir şey soracağ ım ben.
PDR ÖĞRET MENİ HÜMEYRA YI LDIRI M – Buyur un.
BAŞKAN – Bunlar önerileriniz. Trabzon üzer inde çocuklar nezdinde -ortaokul
çağ ında çocuklar çünkü sizin çocuklar ınız - en çok karşılaşt ığ ınız sorun, aileye
yönelik neler le karşılaşıyorsunuz?
PDR ÖĞRETMENİ HÜMEYRA YILDI RIM – Genellikle çocuklar şundan çok
şikâyetçiler: Anlaşıl madıklar ından.
BAŞKAN – Şikâyet etmedikler i konularda mesela. Siz bir re hber
öğretmensiniz, Trabzon’da bütün çocuklar ın sağlık lı aileler ve sağlık lı bir eyler
olması sizin görev tanım ızın içinde. En çok birinci sorun Trabzon’da çocuklar için ne
diyebilirsiniz? At ıyorum, madde bağımlıl ığ ı m ı, ist ismar m ı, aile içindeki
iletişims izlik mi? Bunlar ı sıraladığ ınızda nasıl bir sıralama yaparsınız?
PDR ÖĞRET MENİ HÜMEYRA YI LDIRI M – Zannediyorum aile içi iletişimsizlik
bir inci sır ada yer alır. Aile içinde yanlış anne baba tutumlar ı, aile içerisindeki
iletişimsizlik, çocuğa karşı yanlış da vr anış biçimler ini aslında ilk sırada sayabiliriz
diye düşünüyorum.
BAŞKAN – Pardon, kusura bakmayın, tekrar alabilir miyim?
PDR ÖĞRET MENİ HÜMEYRA YILDI RI M – Şöyle: Aile içer isindeki
iletişimsizlik, çocuğ a yaklaşım biçimlerindeki yanlışlık lar , yanlış anne baba
tutumlar ı, bask ıcı, otoriter gibi sır alandırabileceğimiz yanlış anne baba tutum lar ı,
çocuklar ın yeter ince anlaşılmadığ ını düşünmesi, eşler in birbir ine karşı olan
yaklaşım lar ı ilk sır ada diye düşünüyorum okullar genelinde bir değerlendirme
yapt ığ ım ız zaman. Elbette ki boşanm ış aile çocuklar ı karşım ıza geliyor ama bunun
kökenine bakt ığ ım ız zaman yine belki en baştaki sorunlar dan bir tanesi de aile içi
iletişimsizlik. Aileden aileye f arklılık göstermesiyle beraber, iletişimsizliği en baş
sıraya koyabilir iz diye düşünüyor um.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Deniz Hanım, buyurun.
DENİZ DEPBO YLU ( Aydın) – Öncelikle teşekkür ediyorum.
Ben değerli meslektaşım ın da söylediklerini tasdiklemek açısından bir
konuşma yapmak istiyor um, soru değil aslında.
Meslektaşım ın da belirttiği gibi, aile eğitimi konusunda aileye en rahat
ulaşabileceğim iz yer , çocuk üzer inden okullardır. Ö zellikle okul öncesi dönem ve
ilköğretim çağ ında aileye ulaşmak çok kolaydır. Lise döneminde aileye ulaşmak
gittikçe zor laşır. Özel likle ilköğretim çağında yani ilkokul, okul öncesi dönem de
özellikle başta olm ak üzer e, bu konuda görev alan okul psikolojik danışmanı
arkadaşlar ımda zor unlu uygulamalar yapılsa aile eğit imler inin çoğunu tamamlamış
olur uz diye düşünüyorum ama bu zorunlu h âle getir ilmeli ve babalar ın kat ılmaması ben de çalışt ığ ım için - büyük bir engel.
Evlilik öncesi eğitim de çalışabileceğimiz kurumlar bence yerel yönet imler.
Neden? Çünkü, nikâh başvur usu belediyelere yapılıyor. Belediyeler bu konuda
koordinasyonla çalışır sa Aile ve Sosyal Polit ikalar Bakanlığ ıyla… Evlilik öncesi
eğitimi yerel yönetim ler aracılığ ıyla, aile eğitimini Millî Eğit im Bakanlığ ı aracılığ ıyla,
aile ve evlilik terapisini bütün buralardan gönder ilecek bilgilerle, başvur ularla Aile
ve Sosyal Politikal ar İl Müdürlüğü de üstlenebilir. Yine, boşanma danışmanlığ ının
da hukukçu arkadaşlar ım ızla buna uygun ortamlar da, daha doğrusu, ort am
demeyeyim, yine yönlendir ilebilir de onun aşaması da orada olabilir diye
düşünüyorum. Böyle bir sıralam a getirir sek zanned iyor um sorunu geniş kapsamda
çözer iz diye düşünüyorum.
Sağ olun.
BAŞKAN – Teşekkürler.
İl Millî Eğit im Müdür Yardım cısı Fatma Zehra Aydın, buyurun.
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TRABZON İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜR YARDI MCISI FAT MA ZEHRA AYDI N –
Normalde ben Hümeyra Hanım ’ı görevlendirm iştim , beraber katıldık bu toplant ıya.
Tabii, Millî Eğitim adına, o, söylenebilecek sözleri if ade etti.
Öğlenden önce arkadaşlar la birlikte istişare yapınca Sayın Millet vekilim
Deniz Hanım ’ın söylediği bir konuyu biz beraber paylaşt ık, yerel yönet imlerde, işte,
belediyelere mür acaat eden özellikle yeni evlenecek çif tlere bu anlamda eğit im
ver ilmesi. Biz bunu Millî Eğitim camiası olarak rehber öğretmenler taraf ından bir
projeye dökmek istemiştik. Tabii ki Aile ve Sosyal Polit ikalar da bu görevi
üstlenebilir. Bizi m bu konuda bir likte aynı düşündüğümüzü ben şu anda hissettim.
Böyle bir projeyi biz geliştir iyor uz ama tabii ki sizler üstten böyle bir uygulamayı…
Her şey zorunlu oldukça bizim insanım ıza zor la bir şeyi yapt ır ım daha kolay oluyor
bizler için. Yani, önley ici çalışmalar biz yapıyoruz genelde. Parçalanm ış aileler in
çocuklar ı bize geliyor, tabii onu düzeltmek zor ama evlenmeden önce bir bilgi sahibi
olup da bir aile kurumunu kurmalar ı daha doğru olur diye düşünüyoruz.
Bunun yanında, çalışmalar anlam ında baktı ğ ım ız zaman Millî Eğitim olarak,
danışmanlık tedbir i kararı alınan çocuklar, suça sürüklenen çocuklarla ilgili alınan
kararlar doğrult usunda Bakanlığ ım ızın yapt ığ ı danışm anlık kitabı var. Onunla ilgili
bu çocuklar ım ıza eğ itim ler veriliyor, bu anlamda grup çalışmalar ı yapılıyor. Bunun
yanında, 0-18 yaş aile eğitim i bütün ilçeler de yayg ınlaşt ır ıl m ış bir program olarak
devam ediyor. Yani, sadece, dediğim gibi, Deniz Hanım ’ın söylediği, vurguladığı
şeyi ben de desteklemek istiyorum. Bu anlamda sizler de bizi de st eklerseniz et kili
olacağ ım ız düşüncesindeyiz.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Aile Hekimi Sayın Doktor Oğuz Kar a, buyur un.
AİLE HEKİ Mİ DR. OĞUZ KARA – Sayın Başkan, değerli millet vekillerim iz;
öncelikle şehr imize hoş geldiniz.
Burada benden önce bahseden konuşmacı arkadaşlar ım ız, Fatma Hanım
haricinde, hep genelde boşanma k ısm ıyla, o süreçle ilgili konuştular. Bense daha
çok evlilik öncesi bizim vatandaşlar ım ıza ver diğim iz danışmanlıkla ilgili bazı bilgiler
sunmaya çalışacağ ım sizlere.
Medeni Kanun’umuza göre evlenmek amacıyla evlenme mem uruna başvuran
çif tler t ıbbi açıdan evlenme ehliyetler inin olup olmadığ ının belir lenmesi amacıyla
bağlı bulunduklar ı aile hekimlikler ine sevk edilmekte. Bu aile hekimleri de çif tlerin
sağlık durum lar ının evl enmeye uygun olup olmadığ ını belir leyerek bir rapor la ilgili
evlendirme memurluğuna durumu bildirmektedirler. Bu taleple bize başvuran çif tlerin
ilk olarak yaşlar ının Medeni Kanun’un belirlediği evlenmek için gerekli şartlara
uygun olup olmadığ ına bakmakta yız. Ardından, yine, çif tlerin evliliği ayırt et me
yet enekler inin gelişip gelişmediğine bakmaktayız. Aile hekimler i bu süreci
yönet irken iki yönlü olar ak yönetmekteler: Bir incisi, çif tlerin evlilik için biyoloj ik ve
f iziksel bir engelleri olup olmadığ ına b akar ız; ikinci olar ak da yine evlilik için
psikososyal bir engel var m ıdır, ona bakarız. Biyolojik ve f iziksel olarak çif tlerin
evlenmesine engel olacak bir hastalığ ı olup olmadığ ını öncelikle kayıtlar ım ızdan
araşt ır ır ız, ardından gerek görmemiz durumunda tetkikler isteyip doğrulama
yöntemleri kullanır ız. Yine, bulaşıcı hastalık lar ı olup olm adığ ını kan test ler iyle
bir likte değerlendir iriz. Gerek gözlem gerekse sorularla olgunlaşt ır dığ ım ız
psikososyal incelem edeyse duygular da kültleşme, soyut düşünce güçlüğü , doğal
olmayan har eket ve duruşlar, şüphecilik, paranoya, sanr ılar, halüsinasyonlar,
düşünce dağ ınıklığ ı gibi psikotik hastalık belirtisi veya demans, zekâ geriliği vesaire
akıl hast alık lar ının tespit i hâlinde ise ilgili uzman hekimlere, psikiyatri, nörol oji,
sevk ederek evlenm eler ine engel bir hâl olup olmadığ ının belir lenmesini ister iz.
Zira, bu dur umlar daki evliliğe onay kararı Medeni Kanun’umuza göre heyet
raporuyla ancak verilebilir, tek hekim raporuyla olmaz.
Buraya kadar evlilik için sağlık r aporu a lmak amacıyla başvuran kişilere
yönelik raporu düzenlemek amacıyla yapt ığ ım ız işlem ler den bahsett im. Am a,
aslında biz bu süreçte yakaladığ ım ız çif tlere evlilik öncesi danışmanlıkta da
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bulunmaktayız. Bu danışmanlık hizmetinde verdiğimiz hizmetlerse üreme sa ğlığ ı
danışmanlığ ı, gebeliği önleyici yöntem ler, günümüzde artan bulaşıcı hastalık lar ın
önlenmesi, akraba evliliği, genet ik geçişli hastalıklar, kalıt sal kan hastalık lar ıyla
ilgili bilgilendirmeler de bulunmaktayız. Çif tler, olası riskler, sonuçlar ı ve koru nma
yöntemleri hakkında bilgilendir ilmektedir.
Yine,
anne
ve
bebek
ölüm ler inin
önlenebilmesi
açısından
r isk
oluşturabilecek dur umlar varsa önceden tespit edilip aileler in bilgilendir ilm esi
suretiyle bu süreç bizim için önemle değerlendirdiğimiz bir süreçt i r. Aileyi
oluşturacak çif tlere evlilik öncesi hazır lık amacıyla sağlıklı bir çif t ilişkisinin temel
unsur lar ı konusunda yapılacak olan bilgilendirme, bu konuda yapılm ış bazı
çalışmalar ın da boşanma oranlar ını düşürdüğüne ve aile içi şiddet ve
uyuşmazlık lar ın önlenmesine ciddi katkılar ı olduğunu göstermiştir. Bu amaçla,
evlenecek her çif te poliklinik şartlar ının el verdiği ölçüde, dışar ıda bekleyen
hastalar ın, diğer hastalar ın sinirleriyle de f azla oynamadan karşılık lı sevg i ve
sayg ıyı, arkadaş olabilmeyi, b irbirlerine sadakat ve güvenmeyi, doğacak çocuklar la
ilgili ortak f ikre sahip olmalar ını, krizleri çözmeler i için bir bir leriyle konuşmalar ı
gerektiğini, dinî, polit ik görüş ayr ıl ık lar ında birbirlerine sayg ı göstermeleri
gerektiğini, bir bir ler ine duygusal v e f iziki şiddet uygulamamalar ı gerektiğini
konuşmaya gayret ediyoruz. Ancak, takdir edersiniz ki yoğun poliklinik şartlar ında
çok uzun sür eler ayırmamız mümkün değildir. Bu amaçla, Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığ ının il müdürlükler inde kurduğu aile dan ışmanlığ ı merkezlerinin per if eride
de yayg ınlaşt ır ılm ası ve bu bir imlerde istihdam edeceği sosyal çalışmacı ve aile
danışmanlar ıyla, evlenecek her çif te mutlaka danışmanlık hizmeti ver ilmesi gerektiği
kanaatindeyim ki Fatma Hanım da biraz önce aynı konudan bahsettiler.
Yine, üzerinde k ısaca duracağ ım ikinci bir konu ise bölgemizde bulunan
evde bak ım hast alar ının aile bütünlüğüne herhangi bir olumsuz etkileri olup
olmadığ ı konusunda da görüşümüz ist enmişt i. Ben Maçka ilçesindeki, nispet en
kırsal bir yör e, or ada da ayr ıca ikinci bir kırsal yör e olan daha çok köy nüf usuna
bakmaktayım. 3.600 nüf usa hizmet veriyorum. Bu 3.600 nüf usun 2.100’ü Büyükşehir
Yasası’ndan önceki eski, köylerde yaşamaktalar. Bu bölgede evde bak ım hizmet ler i
alan yani o sisteme kayıt lı top lam 2 hasta var benim hizm et verdiğim f akat onun
dışında da onlardan bir kademe daha ileride olup yatalak olmayan ancak yine de
evinden çok f azla sağlık hizmet i almak için ilçe merkezine gelemeyecek durumda
olan yaklaşık 50 ila 60 arasında takip ett iğimiz hasta var. Bunlar ın aile bütünlüğüne
bir olumsuz etkisi olup olmadığ ı konusunda f ikrimiz istenmişti, ben onunla ilgili
hemen k ısa bir şey söyleyeceğ im.
Açıkçası, burada iki durum var: Birincisi, engelli çocuklar ı olanlar var, anne
baba ve çocuklar ı; bir de büyükler, kayınpeder, kayınvalide engelli veya yat alak
diye düşünürsek. Bir kere, çocuklar ın engelliliği dur umunda aile bütünlüğünü
ilgilendirecek herhangi bir sorun yok, zir a gerek anne gerek baba o çocuğun
hayat ını idame ett irmesi için sonuna kadar çocu klar ıyla ilgilenmekte. Büyüklerde,
işte, kayınvalide, kayınpeder olunca dir ekt kan bağı olmayan aile bireyi bazen o
hizmetten geri adım atabilir, o hizm eti istediği kalitede ver meyebilir diye… Bugün
sabahleyin bir toplum sağlığ ı merkezindeki sorum lu tabip arkadaşla konuştum, böyle
bir iki olaya vâk ıf olduğunu söyledi. Açık çası ben hem en hemen hiç vâk ıf olmadım.
Burana önemli bir şey daha var: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığ ının gerek
engelliye gerekse ona bakan kişilere bu bak ım karşılığ ında bağladığ ı m aaşın da bu
aile bütünlüğünün bozulmasında bir engel olar ak durduğunu düşünüyorum ve bu
daha da geliştir ilebilirse…
BAŞKAN – Tekrar alabilir miyim son söylediğinizi? Bak ım maaşı…
AİLE HEKİ Mİ DR. OĞUZ KARA – Bak ım maaşı daha da art ır ılabilirse, bunun
aslında aile bütünlüğünü koruyucu bir şey olduğunu düşünüyor um açıkçası.
BAŞKAN – Ama, şu an yeter li değil mi o rakam sizin için, bakım maaşı? Ö yle
görülmüyor mu sahada? Onu sor uyorum.
AİLE HEKİ Mİ DR. O ĞUZ KARA – Yani, yet erli değil. Bugün özellikle toplum
sağlığ ı merkezindeki sorum lu tabip ar kadaşım la konuştum, bana söylediği şu:

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
Komisyon : Aile Bütünlüğü
Tarih : 28/03/2015

Saat :

Kayıt: Trabzon Stenograf :

Uzman :

Sayfa: 25

Tamam, belki onun için yeterli, hasta kişiye bakmak için yet erli f akat onun bak ım ı
süresince neredeyse ailenin f ertlerinin başka işler le ilgilenebilecek vakitleri
kalm ıyor. İşte, tarla sında, bağ ında, bahçesinde çalışacaksa orada f eragat etmek
durumunda kalıyor. Onun için, biraz daha geliştir ilebilir diye düşünüyorum açıkçası
ben de.
Bir de burada bir f ikrim daha var. Özellikle sağlık açısından bak ılırsa
boşanmalar la ilgili, kanaatimce, bundan sonr aki gittiğiniz yer lerde psikiyatri
uzm anlar ını da t oplant ıya dâhil ederseniz çünkü boşanma vakalar ında eğer hekime
başvurulacaksa bizden ziyade, psikiyatri uzm anlar ına başvuruluyor.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Doktor Bey.
Üyeler imizden sor u yok, devam ediyoruz.
KTÜ Kadın Araşt ırm alar ı Uygulama ve Araşt ırma Merkezî Müdürü Prof esör
Doktor Nezahat Altuntaş, buyur un.
KTÜ KADI N ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
MÜDÜRÜ PROF. DR. NEZAHAT ALTUNT AŞ – Sayın Başkan, değerli misaf i r lerim iz;
ben de öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum.
Aslında bu toplumsal olgu olar ak boşanma olgusu, kadına yönelik şiddet de
aynı şekilde, bu sor una yönelik çözüm öner ileri ar arken aşamalı düşünmek gerekir
tabii; önleme noktasında yapılabilecek şeyle r, sürecin yönetimi konusunda, işte, az
önce hukuksal boyutu özellikle if ade edildi, bu noktada yapılacak şeyler, bir de
sonuç olarak da boşanma sonrasında çocuk veya kadına ver ilebilecek destekler
boyutunda tart ışılabilir. Üniversite olarak, Kadın Araşt ır ma Merkezi olarak olaya
bak ış noktası bizim için daha önleyici nokta önemli oluyor. Çünkü, benim özellikle
burada vurgulamak istediğim nokta da toplumsal cinsiyet boyutunun işin içine
girmesi gerekiyor. Çünkü, toplumda kadının statüsü, yer i, konumu, değeri
noktasındaki bak ış açısını biz eğer değiştiremezsek -hâlâ işte modern toplum
diyoruz, postmodern toplum diyor uz ama - bu alg ıyı değiştiremezsek ne kadına
yönelik şiddeti ne de aile bir liği içinde erkek ve kadının birbir ine karşı olan
davranışlar ı, muameles i noktasında yaşanan problem leri sanıyorum ortadan
kaldıram ayacağ ız.
Toplumsal cinsiyet eşitliği alg ısının toplumda yer leşmesi lazım. Yani, kadın
ve erkek olma durumuna toplumun yüklediği anlam, değer; kadın olmaya yüklenen
anlam, değer ve hâlâ yine bu mod er n, postmodern çağ da geleneksel birtakım
değerler atf ediyoruz biz. Yani, kadının daha çok evle özleştir ilmesi, kadına ait
birtak ım görevlerin, hâlâ geleneksel gör evlerin devam etmesi. O ysaki kadınlar aldı
başını gitt i yani çok da iler i noktalar dalar art ık ; eğitim konusunda, ekonomik
noktada, birçok haklar ı aslında söke söke elde ettiler. Ama, hâlâ zihinlerin bir
taraf ında tabii ne var? Toplumsal anlamda erkeğin temel olduğu ve kadının ikincil
olduğu. Biz bunu t oplumsallaşma sürecinde maalesef hâlâ bu şekil de biliyoruz,
öğreniyor uz ve bunu değiştirmek de çok kolay değil maalesef .
Üniversite olar ak bu konuda neler yapılabilir? Bu konuda sizin yapt ığ ınız
etkinlikler gibi üniversite ve YÖK çapında da birtak ım şeyler yapılıyor. Son alınan
kararda üniversiteler de toplumsal cinsiyet veya bu minval üzerine bir dersin zorunlu
olar ak öğrencilere bir şekilde mezun olmadan önce böyle bir dersi alması yönünde
bir uygulama başlayacak yak ın zamanda, böyle bir karar alındı. Bu gerçekten
önemli çünkü ben bu dersi veren bir i olar ak, bu tür dersler i, tecrübeler im var. Hani,
bir öğrencim in gelip bu dersi aldıktan sonra şu itiraf ı olmuştu: “Ben şimdiye kadar
bir kadının emrinde çalışmayı asla istemezdim ama şimdi bunun çok da önemli
olmadığ ını düşünüyorum.” şeklinde. Yani, bu nok tada eğit im, öğretim daha doğrusu,
aslında f arkındalık yaratmak çok önemli. Bunlar ı nasıl yapabilir iz? Bir kere, medya
çok önemli günümüzde. Film lerde, reklamlarda, sinemalarda, evlilik programlar ında
vesaire çok acayip şeyler görüyoruz maalesef . Tabii, bu ralara nasıl müdahale
edilebilir, ne yapılabilir, bunlar ın yolu yordam ı da önemli am a ciddi problemler var
bu noktada. Ama, biz üniversite olarak, bir eğitim öğretim kurumu olarak neler
yapabiliriz, belki onu if ade edebilir im.
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Bizim, tabii, eğitim öğretim f aaliyet ler imiz var. Kamu yönetim i bölümü
öğretim üyesiyim ben. Bizim lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler imiz var. İşte,
öğrencilere birtak ım şeyleri öğretmeye ve daha doğrusu, f arkındalık yar atmaya
çalışıyor uz.
Onun dışında, merkez olar ak diğer bir amacım ız, araşt ırma geliştirme
f aaliyet ler i. Bu konuda da kadın boyutunda birçok noktada araşt ırmalar yapma
hedef imiz var. Bir projemiz vardı, T rabzon’da Engelli Kadınlar ve Toplumsal
Cinsiyet Eşitsizliği Projesi’ni tamam ladık. Merkez olarak belki boşanma vesaire,
kadına şiddet konusunda bu minval üzer e çalışmalar ım ız, hedef lerimiz olacak.
Onun dışında, bilim sel toplant ı ve etkinlikler, bunlar da önemli. Az önce
söylediğim, o f arkındalık yar atma noktasında bunlar da önemli. Biz, yine dediğim
gibi, merkez olar ak bu tür çalışmalar ı elimizden geldiğince yapmaya, aktif olamaya
çalışıyor uz. Ama, yine tekrarlamak gerekirse kadına yönelik şiddet veya boşanma,
aile içinde kadın ve erkeğin birbir ine muamelesi ve birbir inden beklentisi noktasında
bu toplumsal cinsiy et alg ısının gerçekten bir şekilde toplumsal cinsiyet eşitliğinin
sağlanması noktasında bir alg ının kesinlikle birçok boyutuyla toplumdaki çok f arkl ı
kurumlar üzerinden, özellikle medyayı da kullanar ak oluşt urmak gerektiğini ben
if ade etmek isterim.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Hocam.
Bir medya meslek mensubu olarak hem kayıt lara geçmesi açısından bir
konuyu paylaşmak isterim. Ne yazık ki medyaya ciddi bir kapitalizm hâkim. Rating
ve reklam ilişkisi o kadar keşmekeş bir ilişki ki bir taraf tan aileler şikâyetçi, işte,
“prime time”da yayınlananlar -siz de izliyorsunuz- kadını aşağılayıcı r eklamlar ya da
dizilerde aileyi par çalayan, aileyi hor gören yaklaşım lar, küf ürlü, şiddet içerikli
yayınlar ama diğer t araf tan şuna bak ıyoruz medyada, medya nın reklam kuşağ ının
büyük bir k ısm ı eğer tüketicinin evine g irmesi ist enen bir ürünse, otomobil last iği
dahi olsa bu, aile ve çocuk odaklı gidiyor. Yani, normalde ben bu konuda yazan da
bir i olar ak bir dönem hatır lıyorum 7 eş zamanlı dizide şöyle bir kadı n karakteri
var dı: Çocuğunun babasına iht iyacın yok senin yani evlilik içi çocuk bile olsa eş
problemli ve boşanm ak istiyor ama gebeliğini kocasından saklıyor, senin o çocuğun
babasına ihtiyacı yok. 7 dizi eş zamanlı bunu pompalarken, öbür tarafta
bak ıyorsunuz eğer bir ürün satmaksa konu, bu bayram şekeri olsun, otomobil lastiği
olsun, çocuk, anne, güvenlik, aile, sof ra, yemek masası f alan bunlar kullanılarak bu
sef er o ürün sat ılıyor. Yani, burada neyi satt ığ ı… Çok ciddi bir kapitalist bak ış açısı
görüyoru z. Bunun da aslında bir tespit olarak ben tutanaklara geçmesini ist iyorum .
Üyeler imizden hocama sorusu olan var m ı?
Çok teşekkür ediyorum.
KTÜ KADI N ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
MÜDÜRÜ PROF. DR. NEZAHAT ALTUNTAŞ – Ben teşekkür ederim.
BAŞKAN – Yazılı olarak da alabilirsek sevinirim.
KTÜ KADI N ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
MÜDÜRÜ PROF. DR. NEZAHAT ALTUNTAŞ – Tabii.
BAŞKAN - Trabzon KADEM t emsilcisi Sevdegül Mugan, buyur un.
TRABZON KADEM TEMSİLCİSİ SEVDEGÜL AYDIN MUNG AN – Ben t ıp
f akültesinde öğretim üyesiyim, aynı zam anda doktorum ama burada bulunma
nedenim Kadın ve Demokrasi Derneğidir.
Biz Trabzon’da sahada henüz yedi aydır var ız aktif olarak ancak şunu
söylemek isterim ki yedi ay içer isinde iki def a kadın yasal haklar ı eği t imimiz oldu.
Onun dışında, kadının donanım ına ait üç -dört eğitim odaklı sempozyum düzenledik.
Bunlardan biri şiddet le ilgiliydi, biri yine kadın yasal haklar ıydı daha geniş kapsamlı
olar ak.
Benim kişisel olarak belirtmek ist ediğim burada şey: Öncelikle b u evlilik
öncesi eğit imler in evlilik sırasında olmasının daha çok tercih edilmesi gerektiğin
düşünüyorum. Evlilik arif esinde yapılacak hangi eğitim olursa olsun, o an evlilik
telaşesiyle çok yerini bulacağ ını düşünmüyorum. Onun yer ine, Işıl Hanım ’ın söz
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ettiği kapsamlı bir aile dest ek merkezi daha amaca yönelik olur diye düşünüyor um
naçizane.
Bir de Nezahat Hocam’ın söz ettiği bu toplumsal cinsiyet eşitliği ya da
adaleti, adına ne derseniz, kadının hak ettiği yer i bulması toplumda; bu konunun kesinlikle hak veriyorum - basında, ailelerde yer ini bulması için kullandığ ım ız dilin
çok hassas olması gerektiğine inanıyorum. Burada sürekli er kekle yar ışan, çat ışan,
böyle “eşit lik” kavr am ından anlaşılan… Çünkü, bugüne kadar yeni donanım lar dan,
f eminizmin geçirdiği e vr elerden kimsenin haber i yok. Dir ekt itici bir hâl alıyor ve
insanlar alg ılar ını kapat ıyor lar. Daha yum uşak, naif , bizim manevi, gelenek sel
değerler imize uygun, yar ışt ırmayan, bütünün yar ısı kabul edilen… Burada bize bir az
görev düşüyor STK'lar olarak. Ka dın STK'lar ın kadın haklar ını anlat ırken toplum da
karşılık bulabilmesi için bizim daha hassas davranmam ız gerektiğini yani iğ neyi
biraz kendimize bat ır malıyız diye düşünüyorum bu konuda.
Bir diğeri, sizler i çok kıymetli buluyorum. Torunlar ım ız ve çocuklar ım ız için
yapt ığ ınız çok kutsal bence. Henüz, boşanma oranlar ım ız, dediğiniz gibi, dünya ve
Avrupa ortalamalar ının alt ındayken böyle bir komisyonun kurulması, bizlere kadar
inip sorular sormanız, f ikirler imizi almanız çok k ıymetli bizler için de gelecek iç in
de.
Bununla ilgili bir başka şey, babalar ın eğitiminden söz ettik. Bizim de
yapt ığ ım ız eğit imler e katılanlar ın hemen hepsi kadınlar -anneler eğitime daha mı
hevesli bilm iyorum - bu ailenin büt ünlüğü işi anneye kalm ış durumda sanki ama baba
daha güç sahibi evde, daha otor iter. Bu konuda babalar ın eğitim ini sağlayacak olan
yeni politikalar, kanunsal değişiklikler üretmek hepimizin görevi, talep etmek
bizler in, belki yapmak sizler in.
Benim şimdilik söyleyecekler im bu kadar.
Çok teşekkür ediyorum.
AV. IŞIL DEMİ R GÜNER – Ben de konuşmalar bitmeden bir şey söylemek
istiyorum.
AV. IŞIL DEMİ R GÜNER – Soru sormayacaktım, bir şey söyleyecektim.
BAŞKAN – Tüm konuşmacılar ım ızı bitirelim, ondan sonr a söz verelim
vaktim iz kalır sa.
Türk Anneler Der neği adına Ziynet Şe ner Hanım, hoş geldiniz.
Buyurun.
TÜRK ANNELER DERNEĞİ TRABZON ŞUBE BAŞKANI ZİYNET ŞENER –
Merhabalar, hoş geldiniz hepiniz.
Yirmi beş yıldır gönüllü arkadaşlar ımla Trabzon’da sür ekli sahada çalışan bir
derneğin başkanıyım ve yıllarca o kadar çok şey yapt ık ki onlar ın hepsini bur ada
anlatmaya zamanım ız yetmez, k ısa ve öz geçeyim.
Trabzon’da yapt ığ ım ız çalışmalarda özellikle annelere ve çocuklara
yönelik… Sürekli şiddetin içinde, şiddetle mücadele ederek geldik bugünlere. Ama,
biz kadın sığ ınma evinin Trabz on’da yapılm ası için çok mücadele veren bir
derneğiz, onu başar dık ve bize geliyordu bütün bayanlar. Ben sırası geldiğinde
evim i açıyordum. Şiddet gören kadını evimde misaf ir ediyordum, ertesi gün alıp
savcılığ a gidiyordum, gece hastaneye götürüyor dum, rap or alıyor dum ve böyle
uğraşt ık. Ama, şim di çok rahat ız gerçekten, ŞÖNİ M var -şimdi doğruya doğru,
doğrular ı söylemek lazım - konuk evimiz var, art ık bize gelmiyorlar. Birçok eğitim
ver dik, sürekli eğitim verdik köylerde, dağlarda. En son yapt ığ ım ız eğitim le rde,
araşt ırmalar ım ızda,
sahalarda
çalışmalar ım ızda
kadınlar ım ızın
ekonomik
özgür lüğünün olmadığı f ark ettik. Bununla ilgili “ Çalışan Kadın Özgür Kadındır” diye
bir proje yapt ık. Kadın Dostu Köyler Projesi bizimdi, onu köylerde uyguladık.
Çalışan Kadın Özg ür Kadındır Proj esi’nde karşım ıza beyler in bask ısı ve
kadınlar ım ızın çocuklar ıyla olan sorunları, çocuklar ı bır akamaması, eşler in bask ısı,
“Benim karım çalışamaz.” vesaire… Bunlar la ilgili birçok çalışmalar yapt ık, mahalle
çalışmalar ı, dezavantajlı mahalle ler de toplant ılar, eğitim ler. Ve eğit ime devam
ediyoruz. Şu an aklıma gelenler onlar.
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Bizim arşivimiz çok dolu. Yirmi yıl önce biz şu anda valiliğimizin yapt ığ ı
mahalle toplant ılar ını yapm ışt ık. Bütün mahallelerde kahvehanelerde yapıyorduk,
biz beyleri eğ itiyorduk. Bu yirmi yıl öncesiydi. Şimdi, tekrar, valiliğim izce devam
ediyoruz, biz de katılıyoruz o toplant ılara. Eğitimlerim iz devam ediyor diyeyim f azla
başınızı ağr ıtmadan.
BAŞKAN - Estağf urullah.
TÜRK ANNELER DERNEĞİ TRABZON ŞUBE BAŞKANI ZİYNET ŞENE R –
Çünkü, çok uzun, gerçekten arşivimiz çok dolu. O yüzden, güzel şeyler oluyor.
Şimdi biz çok rahat ız, art ık kapım ıza gelmiyor insanlar. Bayanlar çok bilinçlendi. Şu
anda verilen imkânlar onlar ı çok doyur uyor. Mesela, Sosyal Yar dım laşma Vakf ına
yönlendiler. Oradan aldık lar ı maddi yar dım larla, yapılan yardımlarla… Der neklere
f azla gelmiyor lar diyeyim. Şu anda biz sadece eğit imler e devam ediyor uz. Dernek
olar ak en çok önem ver diğim iz şey, geleneklerim iz, göreneklerimiz ve aile yapım ızı
kaybetmemek. Buna sür ekli çalışıyor uz.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Ziynet Hanım.
TÜRK ANNELER DERNEĞİ TRABZON ŞUBE BAŞKANI ZİYNET ŞENER –
Ben teşekkür ederim, kolay gelsin.
BAŞKAN - Biz buna şöyle diyor uz, benim de çok sık yazdığ ım bir şey: Kadim
doğrular -doğrular ama yanlışlar değil- yeni gerçekler. Aslında bu ikisini bir arada
güzel harmanladığ ım ızda doğru bir sonuç elde edeceğiz inşallah.
Yaşam Kadın Merkezi Derneği Başkanı Nurper Gürdal Hanım, buyur un.
TRABZON YAŞAM KADIN MERKEZİ DERNEĞİ BAŞKANI NURPER GÜRDAL
– Merhaba.
Sayın Başkanım, değerli konuklar ım; hepiniz hoş geldiniz.
2009 yıl ında Trabzon’da kurulan Trabzon Yaşam Kadın Merkezinde alan
çalışıyor uz, saha çalışıyor uz. Buradan yapt ığ ım ız izlenimler i k ısaca sizinle
paylaşmak istiyorum. Aldığ ım not lar ım var dı, bur adan oku yacağım.
Trabzon’da Yaşam Kadın Merkezi mahalle ve köyler de toplumsal cinsiyet
eşit liği, kadına yönelik şiddet, ekonomik güçlenme gibi konularda eğitim ve
f arkındalık çalışmalar ı yapmakta, danışm anlık vermekte, bu konular la ilgili projeler
yür ütmektedir. Der neğimiz de aynı zamanda Karadeniz’deki tek kadın danışma
merkezidir.
Şiddet e
uğrayan
kadınlara
danışmanlık
ver erek
yönlendir me
yapmaktadır. Bu çalışmalardan edindiğimiz çıkt ılar ım ızı k ısaca sizlerle paylaşmak
istiyorum.
3 tane başlıkta aldık biz kadın ve aileyi: Şiddet, göç, ekonomik güçsüzlük.
Kadınlar ın sorunlar ının başında şiddet g elmektedir. Kadına yönelik şiddet ve aile içi
şiddet en başta aile bütünlüğünü sarsan önemli etkendir diyoruz. Aile içerisindeki
dengelerin oturmam asının alt ında ise kadın ve erkeğin toplumsal anlamda eşitsizliği
yatmaktadır. Evliliklerini boşanmadan sürdürmek zorunda kalan kadınlar ın sayısı
oldukça f azladır. Aile bir liği bozulmuş, ayr ı yaşasa bile kadın, boşanma konusunda
çekinmektedir. Çocuklar ını ve çevre baskısını düşüner e k şiddet görseler dahi bunu
saklamaktadır. Aynı evin içiresinden ayr ıl ığ ı yaşayan kadınlar oldukça f azladır.
Trabzon’da evliliğinde sorunlar yaşayan kadınlar art ık ekonomik olarak
güçlenmek istemektedir ler. Ekonomik özgür lük ve ayaklar ının üzer inde dur ma
sözleriyle yaşadık lar ını karşılaşt ırmaktadırlar. Buna tabii ki çocuk sorumluluğu da
eklenince güçlenme isteği daha da artmaktadır.
Aynı zamanda, Trabzon sür ekli göç alan bir şehir dir. Köyden şehre göç de
sosyoekonomik açıdan aileleri olumsuz etkilemektedi r. Erkeğin yaşadığ ı işsizlik ve
ekonomisinin yetersizliği karşısında kadın da çalışmak istemekte, aile ekonomisini
güçlendirmek istemekte ancak şehirde çocuğunu, engellisini ve yaşlısını bır akacak
güvenli ve ucuz bir bak ım hizm eti alamamaktadır. Göçle gele n aileler in yaşadığ ı
var oş mahallelerde aile bireyler inin uyum gösterememesi sonucunda aileler
parçalanmaya gitmektedir.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Bu bir araşt ırma sonucu mu? Başını kaçırdım ben.
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TRABZON YAŞAM KADIN MERKEZİ DERNEĞİ BAŞ KANI NURPER GÜRDAL
– Biz dokuz seneden ber i 10’un üzerinde proje yür üttük. Aslında zamanınızı almak
istemiyorum, okul rehber lik hocasına da sordunuz; biz Trabzon’da ilk def a okullarda
Bilinçli Genç Mut lu Genç Projesi adı alt ında cinsel şiddet çalışt ık ve m edyadan
f alan paylaşmak istemedik. Bunlar ın ist atistikleri de var elimizde, dokümanlar var.
9’uncu sınıf öğrenciler inin, hocam ızın söylediği, bu iletişim e, diğer eğit imler e çok
iht iyaçlar ı olduğu… Bunlar ın da hepsini projelerim izin bir çıkt ısı olar ak sizle re
sunmak istedik.
BAŞKAN – Teşekkür ederim, sağ olun.
TRABZON YAŞAM KADIN MERKEZİ DERNEĞİ BAŞKANI NURPER GÜRDAL
– Ben teşekkür ediyorum.
BAŞKAN - Şimdi, burada iki konuşmacım ız söz istedi. Onlara sırasıyla söz
ver eceğim.
Buyurun.
TRABZON ŞÖNİ M MÜDÜRÜ GÜLİ ZAR ROL MOLLAMEHMETOĞLU –Sayın
Başkan, değerli vekiller; teşekkür ederim.
Müdür Bey'in de if ade ettiği gibi son dört yıl içinde 2.585 civar ı aile içi şiddet
nedeniyle başvuran kadına hizm et ver mişiz. Burada arkadaşlar ım ızın hepsi çok
değerli bilgiler ver d i. 6284 sayıl ı Yasa’yı Trabzon ilinde uygulayan grup olarak
karşılaşt ığ ım ız problemler i sizi bulmuşken bunu bir f ırsat olarak görüp if ade etmek
istiyorum.
Kanun kapsam ında kadınlara şiddet mağduru olduklar ında, ŞÖNİ M’e
geldiklerinde art ık sorun çoğu zaman aile dışına çıkt ığ ı için çözülemez aşamada
oluyor, işte, polis bunu öğrenmiş oluyorum, komşular öğrenmiş oluyor. Bu nedenle
özellikle bu süreçte çocuklar çok mağdur oluyor. Anneyle bir likte gelse kadın
sığ ınma evinde kalacak, babayla kalsa şiddet uygulayan bir babayla hayat ına
devam edecek. Bu anlamda, sorun bu aşamaya gelmeden Sağlık Bakanlığ ı, Millî
Eğitim gibi çocukla ve kadınla karşılaşan kurumlar ın erken tedbir alıp, erken f ark
edip, özellikle Aile ve Sosyal Polit ikalar ı uyarabilecekleri bir mekanizman ın
oluşturulması gerektiğini düşünüyorum.
Bir de bunun dışında, bize gelen kadınlar ın çoğu, yüzde 70’i civar ı boşanma
kararıyla geldikler inde boşanıyorlar. Ama, sizin de toplant ının başında if ade
ettiğiniz gibi, bu kadınlar ın büyük bir bölümü yeniden evlen iyor, aynı şahısla ya da
başka bir şahısla. Gerek boşanma sür ecinde, işte, velayetin kimde kalacağ ının
belir leneceği süreçt e, gerek annenin kurumdan f aydalandır ıldığ ı süreçte hep
çocuklar mağdur. Bu nedenle, aile içi boşanmalar da çocuklar ı koruyan özel bir
mekanizmanın oluşt urulması gerektiğini düşünüyor um. İşte, eşiyle yoğun problem
yaşam ış, şiddet mağduru olduğu için öfkeli bir kadın çoğu zaman bu öf kesini
çocuklar ı üzer inden devam ettiriyor. Bizde burada ne var? Ya çocuk anneyle
kalacak ya da devlet eliy le kurum bak ım ına alınacak. Her ikisi de çocuk için travm a.
Bu anlamda, özellikle boşanma sür ecindeki çocuklar için özel hizm etler
oluşturulması gerektiğini düşünüyorum.
Kadın konuk evler inde kadının yeniden hayata kat ılım ını sağlamak için, bir
de 6284 sa yılı Yasa kapsam ında -az önce vekilime de açıkladık - kadınlar a belli
oranlarda, asgar i ücretin günlük otuzda 1’i or anında ödem eler yapılıyor, çocuklar
için art ır ılan ödemeler yapılıyor. Ama, kadın, konuk evinde kalırken bu ödemeler
kadının pratik hayatında çok şeyi değiştirmiyor; bir işe devam etmek, işe gitmek,
günlük hayat ın içine katılmak, bir bütüne ait olmak, onlar ı verm iyor. Sadece, işte,
yaşam kalitesini bir oranda art ır ıyor ama sosyal açıdan kadını daha güçlü hâle
getirmiyor. Bu nedenle, bu kadınlar ın işe yer leşt irmelerinde t ıpk ı SERÇEV
kurumlar ında kalan diğer müracaatçılar gibi, yurttan çıkanlar gibi ya da özel
sektörde işe yer leştirdiğimizde sigorta prim ler i gibi, bunlar ı destekleyecek
uygulamalar bu anlamda kadının ve ailenin güçlendirilmesine ka tkı sağlayacak diye
düşünüyorum.
6284 sayıl ı Yasa’yla ilgili de az önce toplant ının başında konuşulmuştu
“Tedbir kararlar ı, evden uzaklaşt ırmalar süreci nasıl etkiliyor?” diye. Çoğu zaman
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olumsuz etkiliyor. Az önce söylediğim gibi, evden uzaklaşt ırdıktan sonra, bu
kamuoyuna o kadar açık hâle geldikten sonra o sorunun çözülmesi çok mümkün
hâle gelm iyor. Bu nedenle, t oplum sağlığ ı merkezlerinde… İşte, aile içi şiddetin
özellikle artt ığ ı dönemler var, eve küçük bir bebek eklendiğinde, annenin kronik
sağlık sorunu olduğunda gibi. Bu t ip kriz dönem lerini, Millî Eğitimde de o çocuğun
okul başar ısındaki kriterlere göre belir leyecek belli dönemler i bir ihbar
mekanizmasıyla kurulabilecek bir sistem olsa belki o çocuklar bu sorun oluşmadan
çok daha erken f ark edilip çözümlenebilir diye düşünüyor um.
Söyleme f ırsat ı verdiğiniz için teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Bunu yazılı olar ak da alırsak sizden sevinir im.
Hüsniye Hanım, buyurun.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Aile ve Sosyal Polit ikalar İl Müdürümüzün
elindeki dosyayı alıp şöyle bir göz gezdirdiğimde burada mesela harçlık alanlar ın
sayısının 71 olduğu yani işe girme değil de daha çok oturarak bir şeyler i elde etme
konusunda bu dönemde hanım lar ım ızın buna daha eğilimli olduğunu gördüm, işe
yer leşme 8. Aslında burada hem STK’lar hem aile hekimimiz - ben de bir aile hekimi
olar ak burada tekrar sizi selamlam ak da ist iyorum, hepinizle birlikte tabii ki - bu
konuda yardımcı olmam ız gerektiğini düşünüyorum. Yani, bu dönemde kadınlar ım ız
yıpranm ışlık içinde olabilir , duygusal çöküntü içinde olabilir, psikolojik travma
yaşıyor olabilir ama onlara onlar ı özellikle sosyal hayat a kazandırma noktasında,
belli bir meşguliyet bulma noktasında destek olmam ız gerektiğini düşünüyorum.
Çünkü, bu dönemi atlatabilmenin en kolay y olu, onlar ın uğraşlar ının, düşüncelerinin
başka bir yere kanalize edilmesi diye eklemek istiyorum. Özellikle, aile hekimi olan
kardeşimizin söylediklerine de kat ılıyorum. Bize geldiklerinde -siz de bunu
yaşıyorsunuz- her t ürlü dertlerini bizimle paylaşıyor lar; şiddet dâhil, aile içindeki
kötü alışkanlıklar dâhil, uyuşturucu dâhil. Bu noktada, tabii ki ASM’lerde psikolojik
olar ak destek alacaklar ı bir bir imin oluşturulmasının f aydalı olacağ ı kanaat indeyim.
Bir likte çalışacak, veri tabanlar ı bir bir ini görebil ecek şekilde olursa da tabii
ki uygun olacağ ını tekrar söylemek istiyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Bir de Avukat Hanım ’ın herhâlde bir söz t alebi vardı.
AV. IŞIL DEMİ R GÜNER – Tamam, ben feragat edebilir im.
BAŞKAN – Bit iriyoruz top lant ıyı, son söz olar ak verecektim.
AV. IŞIL DEMİ R GÜNER – O zaman şöyle söyleyeyim: Şimdi, Sevdegül
Hanım, KADEM Başkanı çok güzel bir şeye değindi, baba eğitimine. Biz baba
eğitimini yıllardan beri birçok dernekle aslında beraber yapt ık, dedikler i gibi. Hani,
bunu bir az zor unlu gibi yapsak, Millî Eğitimi tet iklese ve babalara hem toplum sal
cinsiyet eğitimi verilse bak ış açısını değiştirmek adına çünkü boşanma davalar ı
bence birazcık da onu tetikleyen f aktörlerden bir tanesi, bakış açısını değiştirm ek
anlam ında. Bunu zorlamak için bir mekanizmanın gerektiğini düşünüyorum. O
yüzden, baba eğitim ini destekler -art ık, oraya ne koyarsanız, o eğitime - şekilde bir
zor unlu eğit im getirilmesi bence çok önemli.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Buyurun.
FAT MA KAPLAN HÜR RİYET (Kocaeli) – Sayın Başkanım, son olarak ben bir
söz ist iyor um.
BAŞKAN - Buyurun.
FAT MA KAPLAN HÜRRİYET (Kocaeli) – Öncelikle, tüm katılımcılara
ver dikleri bilgiler için teşekkür ediyorum.
Bu baba eğitim ine ilişkin ben de bir şey söylemek ist iyor um. T abii, bunu
“baba eğitim i” adı altında sınır lamak doğru değil. Ö zellikle hocam toplumsal cinsiyet
eğitimiyle alakalı çok önemli şeyler söylemişt i. Bunu erkek eğitimi, bir ey çünkü
herkes, kadın ve erkek, en nihayet inde insan ve birey. Dolayısıyla, erkek, kad ın,
çocuk, bunlar ın haklar ı, sorumluluklar ı, evet ama aynı zamanda insan olmanın
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gereği nedeniyle de insan haklar ı boyutunda eğit ilmesi çok önemli. Bugüne kadar
yapt ığ ım ız çalışmalarda ve ziyaret lerde sürekli eğit imlerden bahsediliyor. Bir sür ü
dernek var bu konuda, kendine görev edinmiş, sorum luluk edinmiş, sahada çalışan
eğitimlerden bahsediliyor. Hep incelediğimizde genelde kadının eğitim ini görüyoruz,
hep kadın eğitiliyor, f otoğraf larda da öyle, yapılan etkinliklerde de öyle. Şanlıurf a’ya
gittiğimizde Urf a’da şöyle bir eleştir i de gelmişti: Ya kadını eğitiyoruz ama haklar ını
öğrendikten sonra kadın eve gittiğinde, şöyle bir tehditle karşılaşıyor erkek: “Bak,
seni boşar ım. Bak, benim şu haklar ım da var. Bak, şu kadar da naf aka alır ım
senden. Bana iyi davr an, şöyle yap.” f alan diye. Dolayısıyla, bu noktada, işte, o
bahsett iğimiz erkeğin de eğitimi, birey olar ak eğitimi toplumsal cinsiyeti
içselleşt irme, toplumsal cinsiyet eşit liğini içselleşt irme, kadının mal değil, mal
olar ak onun malı, ona ait olan bir şe y olarak değil de insan olduğunu, onun da bir
insan olduğunu ve haklar ının, erkek gibi onun da haklar ının olduğunu
içselleşt irilmesi için eğitime iht iyacım ız var. Bu konuda tüm kat ılımcılardan öncelikle
bir kadın olarak rica ediyor um. Yapt ığ ınız eğitim lerd e tarladaki erkeği, sokaktaki
erkeği, kahvedeki er keği, f abrikadaki erkeğin eğit ilmesi konusunda da sizler in de bu
konuda yerel uygulayıcılar olarak adım atması, iş birliği içerisinde yapmanız çok
çok önemli. İş bir liğine gelm işken şu da dikkatimi çekti. Ş imdi, her gitt iğimiz ilde çok
sayıda der nek var bu konuda, dediğim gibi, kendine görev edinm iş. Daha çok
kadınlar üzerinden yürüyor tabii isimler; işte, Yaşam Kadın Derneği, Türk Anneler
Derneği, Kadın Araşt ırma Merkezi, KADEM gibi. Şimdi, herkes kendince kendi
f aaliyet ler i çerçevesinde bir sürü eğit im mekanizmasından bahsetti, eylemden
bahsett i, işte, “Şu kadar eğit im ver dik. Şu kadar kişiye şunu yapt ık.” Tabii, yer ,
zam an konular ında net bir bilgimiz yok. Yani, bu kadar dernek nerede eğit im ver di,
hangi i lçede, hangi sokakta, hangi köyde, kaç kişiye, aynı kişiler mi acaba, aynı
bireyler mi, aynı çocuklar m ı, aynı aileler mi, tabii bunlar a ilişkin bilgimiz yok,
dolayısıyla k ıyaslayam ıyoruz. Şunu da kıyaslayam ıyor uz: Yaşam Kadın Derneği
diyelim Kireçhane’ye gitti, bir bölgede, bir mahallede 10 aileye eğit im verdi, bir
şeyler anlatt ı; eğit im in içer iğini de tabii bilmediğim iz için, neye dayalı olarak, ne tür
bilgiler, hangi uzmanlar eliyle bu bilgilerin verildiğini bilmediğimiz için k ıyaslama
şansım ız yok. Sonr asında aynı yere Türk Anneler Derneği gitti, diyelim ki bambaşka
bir şey anlatt ı ya da birbirine zıt şeyler de olabilir. Sonuçta, dediğim gibi, eğer
uzm anlar ın ver ip ver mediğini bilmediğimiz için bunlara da dikkat edilmesinin önemli
olduğunu düşünüyorum. D ernekleri kastederek söylem iyorum, yanlış anlamayın,
hani bir örnekleme yapmaya çalışıyorum. Çünkü, sizin har icinizde de bir sürü bu
konuda kendine görev edinen… Ama, bazen iyi yapalım derken kötü yapt ığ ım ız
şeyler de oluyor, yanlış alg ılar yaratt ığ ım ız şe yler de oluyor arkadaşlar, bunu bazı
sunum larda gördük, bazı iller de yapt ığ ım ız sunum larda. O algılar la, işte, toplumsal
cinsiyet eşit liği noktasında, kadın ve erkeğin kendi haklar ı ve sorumluluklar ını
içselleşt irmesi noktasında sorun yaşıyoruz. O yüzden k ullandığ ım ız dil -bir kişi
söylemişt i- çok önemli, o dili yer leşt ir mek, o dili kanıksat mak, onu yaşam biçimi
hâline getirmek çok çok önemli. O yüzden bazen küçücük ayr ınt ı, yapt ığ ım ız şeyi iyi
ya da kötü hâle getir ebiliyor. Çok önemli olduğunu düşünüyor um, bunu not olar ak ve
sizler in de dikkatine sunmak anlam ında naçizane iletmek istedim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
TÜRK ANNELER DERNEĞİ TRABZON ŞUBE BAŞKANI ZİYNET ŞENER – Biz
kamu yarar ına bir dernek olduğumuz için kurumlarla çalışıyor uz.
FAT MA KAPLAN HÜRRİY ET (Kocaeli) - Sizi kastederek söylemedim.
BAŞKAN – Yok, yok, sizi kastederek söylemedi, genel bir tespitte bulundu
sayın vekilim.
TÜRK ANNELER DERNEĞİ TRABZON ŞUBE BAŞKANI ZİYNET ŞENER –
Kurumlardan aldığ ım ız görevliler o eğit im ler i veriyor.
FAT MA KAPLA N HÜRRİYET (Kocaeli) – Tutanaklara geçmesi açısından
genel bir tespit.
BAŞKAN – Yok, yok, sizin kurumunuzla ilgili söylemedi.
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Aram ızda bir kat ılımcım ız daha var, Fatma Kar ahsan, Büyükşehir Kent
Konseyinden buradaym ış. “İki husus” dedikler i için söz vereceğ im yok sa
toplant ım ızı nihayetlendiriyorum, o iki hususu alalım sizden t utanaklara geçsin.
Buyurun.
TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT KONSEYİ KADI N MECLİSİ
YÖNETİ M KURULU ÜYESİ FAT MA Cİ VAN KARAHASAN – Sayın Vekilim, sayın
konuklar; hoş geldiniz.
Ben şuna değinmek istiyorum: Şimdi, hasta bakım ı yapıldığ ında evde, hasta
bak ım ının bir ücretlendir ilmesi var, hasta için bir ücret ödeniyor. Fakat, buna bakan
kişiye verilen ücret kesildiğinde, onun da gelir i olmadığ ında bu da ortada kalm ış
oluyor.
İkinci bir husu s, kısaca değinerek geçiyor um: Çocuklar 18 yaş olunca yurttan
dışar ı çıkar ılıyor, bakım lar ı yapılm ıyor art ık, bar ındır ılm ıyor. Bunlar ın içerisinde
gene de k ız çocuklar ı belki bir şekilde, eğer gidecek yeri yoksa bar ındır ılıyor,
misaf ir edilebiliyor f akat e rkek çocuklar ında bu olanak sunulmuyor. Dolayısıyl a,
dışar ıda kalıyor ve tamamen korumasız kalıyor, gelecek için de zor şart lar
içer isinde bu çocuklar ileriye doğru yöneliyorlar. Bu konular için veyahut da bu
problemler için ne yapalım?
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Tutanaklara geçti Sayın Karahasan söyledikler iniz.
AYŞE SULA KÖSEOĞLU (Trabzon) – Sayın Başkanım, ben de bir cümle
söyleyebilir miyim.
BAŞKAN – Evet, buyurun.
AYŞE SULA KÖSEO ĞLU (Trabzon) – Sayın Başkan, ben bütün kat ılımcılar ı
dinledim ancak bur ada çok değinilmedi, acaba diğer toplant ılar ınızda değinilmiş
olabilir mi diye… Boşanma davalar ından -diğer toplant ılar da varsa - hem eşler in
psikolojik destek alm alar ı hem de ara mekanizmanın oluşt urulması noktasında yasal
düzenlemeler ko nusunda…. Onu söyleyecektim.
BAŞKAN – Evet, diğer illerde bu gündeme geldi. Kom isyonda Ankara’da
yapt ığ ım ız toplant ılarda da bu gündeme geldi. Boşanma süreci başladığ ında kısmen aslında burada da konuşuldu - bir sosyal hizmet mekanizmasının ar aya girip
onun raporu doğrultusunda boşanmanın seyr inin devam et mesi… Çünkü, bazen
hakikaten tekrar aynı kişiyle evlenecek bir boşanma oluyor, çok alelacele boşanm a
ya da çok çat ışmalı, çok gürültülü bir boşanma oluyor. O sürecin sakin, m inimum
çat ışmayla gideceği, vel ayet, naf aka, diğer konularda, mal paylaşım ı konular ında
minimum çat ışm ayla gidecek bir ara mekanizm aya iht iyaç olduğu konusu, bugün de
kısmen değinildi am a bu hemen hemen her ilde konuşuldu, önemli bir konu.
Teşekkür ediyorum.
Ben öncelikle Komisyon üyele rim ize, ev sahiplerim ize ve bugün davet imize
icabet eden kurum, kuruluş temsilcilerine, STK temsilcilerine çok teşekkür
ediyorum.
TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE
BAŞKANI AHMET TAŞAN – Ef endim, ben hanımef endinin konusuna bir cev ap
vermek ist iyorum Bakanlık uygulamalar ı hakkında 18 yaş üst ü çocuklar la alakalı.
BAŞKAN – Toplant ıyı kapat ıyorum ama buyurun Müdür Bey.
TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE
BAŞKANI AHMET TAŞAN – Hanımef endi, kızlar la alakalı, koruma kararı kaldır ılan
çocuklar la ilgili söyledi. Zaten eğer eğitimine devam ediyor sa üniversitede 25
yaşına kadar koruma kararı devam ediyor. Erkek çocuklara biz, tabii, bak ıyor uz,
eğer 18 yaşından sonra üniversite okumasa hem Sosyal Yardım laşma Vakf ı
üzerinden hem de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür lüğü olarak gerekli harçlık
desteğiyle çocuklar ım ızı destekliyoruz. Bunun dışında, zat en çocuklar ım ız kanun
gereği işe sokuluyor . İşe giren çocuklar ı bile biz yaklaşık iki üç -yıl takip ediyor uz.
Yani, sürekli on lara eğitim ver iyoruz m emuriyet le alakalı, Bakanlığa düzenli raporlar
gönderiyoruz. Çocuklar bizden çıkt ıktan sonra bile yani koruma kararı kaldır ılıp işe
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yer leştir ildikten sonra bile gerekli t akipler i il müdürlüğüm üz taraf ında yapılıyor
Bakanlığ ım ızın talim atlar ı doğrult usunda takipler i yapılmaktadır.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Ben tekrar tüm kamu kurum, kuruluşu t emsilciler ine, sivil t oplum kuruluşu
temsilciler ine, uzmanlar ım ıza, millet vekili arkadaşlar ım ıza, üyelerimize ve ev sahibi,
misaf ir, kimseyi atlam ış olmak istem iyor um, herkese çok teşekkür ediyorum k ıym etli
vakit ler inizi ayırdığ ınız için. Teknik ekibe de teşekkür ediyorum.
Sağ olunuz.
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