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----- 0 ----BAŞKAN – Değerli millet vekiller imiz, çok değerli uzmanlar ım ız, değerli basın
mensuplar ım ız; hepiniz hoş geldiniz.
Öncelikle davet imize kırmayıp icabet ettiğiniz için hepinize çok teşekkür
ediyorum.
Niçin buradayız? Çok kısa bir giriş yapacağ ım. Başkanlar ın çok uzun
konuşmaması gerektiğinden yanayım. As lında biz buraya sizler i dinlemeye geldik.
Ama niçin buradayız, bu toplant ıyı niye yapt ık ya da diğ erler inden f arkı ne bu
toplant ının? Size kısaca bahsetmek istiyorum.
Parlamentoda her dönem araşt ırma komisyonlar ı kuruluyor. 26’ncı Dönemin
ilk araşt ırma k omisyonu da Aile Bütünlüğünün Korunması, Boşanma Olaylar ının
Nedenlerinin Araşt ır ılması. Daha uzun adı var da biz böyle k ısaltt ık.
Komisyonum uz geçici süreli bir komisyon. Dört aylık bir süreyle çalışacağ ız.
Yaklaşık üç ayını geride bırakt ık.
Şöyle bir ko laycıl ığ a kaçmadık: Sadece boşanma neden ve sonuçlar ını
araşt ıralım, geçelim gidelim demedik. Bu alanda benim de uzun yıllar çalışmalar ım
oldu, diğer üyeler imizin de bu alanda yak ın çalışmalar ı var.
Şöyle bir karar aldık tüm üyeler imizle bir likte: Koruyuc u önleyici tedbirleri
konuşmadığ ınız zam an neden ve sonuçlar ı konuşmanın çok bir anlam ı olmuyor. Hep
sonuçlar
ve kriminal
vakalar
üzer inden gidiyoruz.
Şiddet i konuşuyor uz,
boşanmadaki çat ışmayı konuşuyoruz ama sebeplerini ya da nedenler ini ya da
koruyucu önleyici tedbir ler i konuşmuyor uz. O anlamda biraz geniş tuttuk. Ailenin
tüm bireyleri, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, muhtemel tüm bireylere ait tüm sorunlar ı
konuşuyoruz biz bu Komisyonda. O sorunlar ı ne kadar yönetebilirsek aile
bütünlüğüne o kadar katkı s ağlayacağ ını düşünüyor uz. Ö zellikle örnek vermek için
söylüyorum, gördük ki engelli bir çocuk doğduğunda o ailede eğer baba bunu
yönetem iyorsa yüzde 80 boşanmayla sonuçlanıyor ağ ır engelli vakalar ında
doğumlarda. Bu tür verilerde var elimizde. Onun için bi raz geniş tuttuk.
Saha ziyaret ler i yapt ık, uzmanlar ı dinledik Komisyonumuzda. Üniversit e,
STK ve kamu kurum ve kuruluşlar ının yetkililerini dinlediğimiz 16 toplant ı yapt ık,
onlar ı Ankara’ya davet ettik. Daha sonra yerinde inceleme yapalım istedik. Çünkü
bazen bölgesel ve kültürel f arklılık lardan kaynaklanan f arklı sorunlar ve beklenen
f arklı çözümler var. Bu anlamda, 7 ilimizi ziyaret ettik Karadeniz Bölgesi’nde,
güneydoğuda, güneyde. Antalya, Kilis, Urf a, Ordu, Trabzon, Bursa gibi f arklı
şehirler imizi ziyar et ettik.
Daha sonra yine Komisyonumuzda gündeme geldi. Yurt dışında 8 milyon
Türk vatandaşım ız var ya da Türk kökenli f arklı ülke vatandaşlar ı. Onlar ın da bu tür
sorunlar ı var ve bu bilgiler bize hep kulaktan geliyor. İşte boşanmaya dair, yeni
nesille uyumla ilgili, Türkçe problemler i, çocuk koruma problemleri. O anlamda da 2
yurt dışı ziyareti planladık ve ilkini gerçekleştir dik. Geçtiğimiz haf ta Hollanda ve
Almanya’daydık. Tabii, bir günde gittiğinizde tüm sorunu görüp tüm çözümü alıp
gelemiyorsunuz. Ama sonuçta Komisyon raporumuza dercedeceğim iz bir sor un
tespit i ve muhtemel çözüm öneriler i noktasında temaslar ım ız oldu, yer el
uygulayıcılar ı orada da dinledik.
Bugünkü toplant ım ızda da toplant ı f ormat ım ızı öncelikle söylemek istiyorum.
Az önce çizdiğim çerçevenin t üm muhataplar ı bugün bur adalar. Kolluk burada,
kolluk temsilciler i burada, aile mahkemesi hâkim lerim iz burada -çünkü boşanma
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kararı ver ildiği aşamadan itibaren onlar konunun muhatabı - sosyal çalışmacılar,
PDR’ciler, rehber öğretmenler burada. Ben özellikle koruyucu önleyici t edbir ler
noktasında rehber öğretmenleri çok önemsiyorum bu alanda var lık lar ını.
Tabii, bir de şu var: Her gittiğimiz yer de –yurt dışı da dâhil buna
Almanya’daki Türk cemaatler le yapt ığ ım ız toplant ı da dâhil - istisnasız alt ı çizilen bir
sorun vardı, sorun olar ak görülen bir yer, medya kullanım ı. İşte dizilerden, bazı
yapım lar dan çok şikâyet geldi. Ama ben de bir medya meslek mensubu olarak tüm
şikâyetleri dinlediğimde hep şöyle cevap verdim: Bur adaki r ef leksimiz hemen devlet
yasaklasın ve yasakçı bir zihniyet değil, başka bir teşhis yapmam ız ve başka
öner iler getirmemiz gerekiyor. Özdenetim olabilir, medya okuryazar lığ ı olabilir f alan.
Ama bunlar ı başka türlü ref lekslerle t art ışmam ız gerekiyor. “ Devlet yasaklasın.” ben
diyemem meslek mensubu olarak. Bunun denmesini de çok gerçekçi bulmuyorum
ayr ıca.
Bugün aram ızda medya meslek mensuplar ı ve ilgili kurumlar ın temsilcileri de
var. Biraz da bunu yüksek sesle çalışalım, ist işar e edelim interaktif bir toplant ı
olsun istediğimiz iç in.
Bir diğer konu da, yerel uygulayıcılar çok önemli, sivil t oplum ve yer el
yönet imler bu anlamda öne çık ıyor. Onlar ın hem bölgelerinde uyguladık lar ı bazı
proje ve uygulamalar var. Onlar ı yerinde incelediğimizde bazen şunu diyoruz: Ya bu
f alanca yerde de yapılamaz m ı acaba? Onlar da örnek projeler olar ak raporumuzda
yer alacak. Onun için, gittiğimiz şehir ler de mümkün mertebe yerel yönet imler in ve
sivil toplum kuruluşlar ının bu alandaki pr ojeler ini de dinlemeye gayret ediyoruz.
Medya meslek mensuplar ıyla be raber ya da sivil toplum temsilcileriyle
beraber, zaman zaman toplant ılar ım ızda bu konular da işt e okuyan, yazan, toplumun
kanaat önder i olan katılımcılar ın da bulunmasını önemsiyor uz. Bu anlamda, bugün
de Vehbi Hocam ız aram ızda. Kendisine teşekkür ediyorum .
Tüm katılımcılar ım ıza, tekrar, tek tek teşekkür ediyorum ve başlayalım
ister im.
Öncelikle bir çerçeve sunum yapmamız açısından önce bir çerçeveyi
belir leyelim, aile içi çat ışma ve boşanmanın bir inci muhataplar ı hâkim ler imiz. Önce
bir onlar ı dinleyelim i stiyorum.
Sırasıyla kendilerine söz ver eceğim. Temel sorun olarak ne görüyorsunuz 6284 size ikincil dosya olarak geliyor anladığ ım kadar ıyla ama - boşanma ve 6284
kapsam ındaki temel sorun, kanunun var lığ ından ve uygulanmasından kaynaklanan
da gördüğünüz so runlar olabilir ya da şöyle bir sorun var, kanunun şurasından
kaynaklanıyor ama biz şöyle yapar sak daha kolay çözer iz diyeceğiniz öner iler iniz de
olabilir. Bu anlam da sizler i dinleyelim önce.
Hâkime Hanım, kayıt alınıyor çünkü bu daha sonra rapora girecek. Onun
için, lütf en, ist irham ediyorum, tüm söz alanlar önce kendi isimler ini söyler ler se
daha sonra deşif re eden arkadaşlar ın işi kolaylaşacak.
Buyurunuz.
ANADOLU ADLİYESİ 11. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ HATİCE YILMAZ –
İstanbul Anadolu 11. Aile Mahkemesi Hâkimi Hatice Yılm az.
Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisinin Meclis Araşt ırma Komisyonu üyeler i,
sayın misaf ir ler; hoş geldiniz.
Ben, k ısaca, kendimi tanıtmam gerekirse 1993 yılından itibar en bilf iil
Bozova, Tercan, Milas ilçeler inde olmak üzere 2005 yılına kada r, aynı zamanda Aile
Mahkemesi Hâkimi sıf at ıyla da olmak üzere Asliye Hukuk Mahkemesi Hâkimi olar ak
görev yapt ım. 2005 yılında İstanbul Kartal Adliyesine tayin olmam üzer ine, Kartal 3.
Aile Mahkemesi Hâkimi, daha sonra adliyeler in bir leşt irilmesi üzerine İ stanbul
Anadolu 11. Aile Mahkemesi Hâkimi olarak İstanbul’da yak laşık on bir yıldan beri
görevimi sür dürmekteyim.
Bu toplant ı nedeniyle edindiğim tecrübe ve bilgi bir ikimim i bir nebze de olsa
paylaşmaktan mutlu oldum.
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Ayr ıca mahkememde 2011 -2015 yıllar ı ar ası yıl sonu çalışma raporlar ı ile
İstanbul Anadolu aile mahkemeler ine 2013 -2015 yıllar ı arasında tevzi edilen işlerle
ilgili yıl sonu raporlar ını da bilgi mahiyet inde Komisyona sunuyor um.
Hepimizin açıkça görüp bildiği üzere özellikle son on yıl içinde ül kemizde
boşanma olaylar ı çığ gibi artt ı. Art ık evlilikler güvenilmez hâle geldi. Bu konularla
iştigal eden aile mahkemeler i çok yoğun çalışma şart lar ı alt ında ve her gün iş
yoğunluğu daha da artarak çalışmalar ına devam etmektedir . Haklı olarak hepimiz
bize ne oluyor, bize ne oldu diye düşünüp araşt ırmaktan kendim izi alam ıyor uz.
Çevrem ize bakt ığ ım ızda insanlar arasında en çok konuşulan konunun boşanma
olaylar ı hakkında olduğunu görüyoruz.
Naçizane kendi çalışma ve düşünceler ime göre evlilik zaten sosyal bir
kurum. Boşanmanın bu nedenle sosyal, siyasal, ekonomik, eğitim ve daha birçok
sebebi olsa da bugünkü konumuz “ Medyanın aile bütünlüğü üzerine etkisi” toplant ısı
olması nedeniyle bu pencer eden bakmaya çalışacağ ız.
Benim ortaokul yıllar ımda TV her evde yokt u. Mahallede bir iki evde olup
komşular akşamlar ı TV olan evler e yoğun şekilde m isaf irliğe giderdi. O yıllar ı
toplumu oluşt uran anneler imizi babalar ım ızı akrabalar ım ızı bilirim. Boşanma o
yıllarda kesinlikle söz konusu olamazdı. Bu tüm toplumca böyle bilin ir ve kabul
edilirdi. Ailelerin örf , âdet ve gelenekleri yer ine göre f arklılık gösterse de genel
geçer ve kesin uygulanan sosyal ahlak kurallar ı vardı. Hemen hemen herkes
birbirinin ruhi ve f ikri yönüne benzer değerler taşırdı. Bir aile diğerini kendi gibi bilir
ve görürdü. Yargılardı. Her f ert kabul edilmiş toplumdaki rolünü bilirdi. Toplum da
sanki bu şekilde kendiliğinden eğitim öğretim var gibiydi. İşte o dönemde on -on beş
yaşlar ında olan çocuklar bugünün anne babalar ı olar ak benim gibi elli yaş ve üzeri ni
sürdürüyorlar.
Daha sonr a her evde televizyon oldu, kanallar çoğaldı. Evlerde bir değil
birkaç televizyon olmaya başladı. Misaf irlikler azaldı. Bilgisayar, İnternet, sosyal
medya, cep telef onlar ı hayat ım ıza girdi. Bizler in çocuklar ı işte bu sosyal ekono mik
şartlar içinde büyüdü ve büyüm eye devam ediyor lar. Evler de çekirdek aileye
dönüşüp, komşu ve akrabalar ım ız büyüklerim izle geçinemez anlaşamaz olduk.
Aram ıza mesaf eler girmeye başladı. Çocuklar ım ızın ahlaki gelişiminde ailenin rolü
azaldı, medyanın rol ü artt ı. İnsanın insan nazar ında k ıymet i yok. Bu tehlike çekirdek
aile için de söz konusu.
TV kanallar ı rekabet ve rating için toplum örf ve âdet ler ini önemsemeden,
çoğu bizim kültürüm üze uymayan ithal program, dizi ve f ilmlerle uzun yıllardan beri
yayın yapmakta olup sonucunda önceki nesiller le f arklı kültürel, sosyal değerlere
sahip bir nesil m eydana geldiği görülmektedir. Aslında altm ış yetm iş yaş
büyükler imizi dahi bazen “evlenme programı” denilen programlarda tesadüf en
izlerken görünce, hepimizin topl um olarak ne kadar değişm iş olduğunu
düşünüyorum.
Haber programlar ı yoğun şekilde hır sızlık, dolandır ıcılık, gasp, şiddet terör,
ahlak dışı meydana gelmiş olaylar toplum vicdanını rahatsız edici haber ler yaparak
herkesin umutsuz ve mutsuz olmasını sağlıyo r ve hangi suçun nasıl işleneceğini
sanki öğretiyor.
Sürekli dizi tanıt ım ve programlar la herkes sürekli tat il, ev, araba, eşya,
moda ve benzer iyle ailelerin ekonomik ve sosyal dur umunu gözetilmeden yaşam
standardı olar ak özendir ilir oldu.
Kişiler sosyal medyada elde ettikler i maddi değerleri sergileyerek kıskançlık
ve hır s duygular ını körükler oldu. Art ık sevgi, sayg ı, hoşgörü, adalet hakkaniyet
gözet ilmez ve kabul görmez oldu. İnsanlar sanki kasıt lı olar ak birbirini mut suz
etmek için yar ışır oldu. Mutsuz insan ise değerlerini değiştirerek sığ ındığ ım ız
kaleler bu şekilde yık ıldı. Mutsuz eş mutsuzluğunu, hırçınlığ ı evine taşıyarak
mutsuzluk alev alan orman gibi her yer i sardı. Eşler arasında evliliğin kutsallığ ı,
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birbirini Allah' ın emaneti görme, f edakârlık , kendini adama, birbirine bakma, koruma
gibi değer ler hesap sormaya döndü.
Medya bu şekilde toplumda manevi aşınma yapt ı. Ahlaki değerler imiz büyük
oranda sadece ailede değil toplumun her kesiminde zar ar gördü. Aldatan kişi toplum
taraf ından tecrit ediler ek eleştir ilerek kınanan değil ak ıllı tak tir edilir, aldat ılan ise
akılsız, güçsüz görülmeye başlandı. İ yilik güzellik övülmez oldu.
Bugün ise oğullar ım ızın k ızlar ım ızın iyi yetişip günü geldiğinde kendine
uygun iyi niyetli, değerleri olan bir iyle evlenip evlenemeyeceği, evlense dahi mutlu
olup olamayacaklar ı, boşanıp boşanmayacaklar ı kara kara düşünüyor ve bir çoğu
kişi ayr ılması muht emel diye muvazaalı mal kaçırma yollar ıyla kendine tedbir alma
gereğini duyuyor.
Bu nedenle, yık ılması çok hızlı olan ancak her işte olduğu gibi toplumun
yeniden değer yarg ılar ıyla bezenerek sağlık, sosyal, eğitim, ahlak yönünden güçlü
bir toplum oluşturmak uzun zaman alabilir ancak devletim izin yayın politikalar ı
gelişt irerek ve uygulayarak medyada yapılan yayınlara, programla ra önem verm esi
ve korsan, yasadışı, gayr iahlaki programlar ın da yayınlanmasını engellem eyi bir
polit ika olarak benim semesi gerektiği kanaatindeyim.
Aile yoksa hayat yaşanmaz hâle gelir. Kötülüklere karşı hiç kimse
korunamaz, herkes zarar görür.
Hepinize dinlediğiniz için teşekkür eder, sayg ılar sunar ım.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Sedat Seyhan, Hâkim Bey, ben daha çok dosyalar ınız ve tecrübeler iniz
üzerinden bir paylaşımda bulunursanız sevinirim.
Bir de, üç dört dakika içer isinde topar layabilirsek sevini r im.
BAKI RKÖY ADLİYESİ 7. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SEDAT SEYHAN – Ben
Bak ırköy 7. Aile Mahkemesi Hâkimi Sedat Seyhan.
Bana, t abii, geç haber verildiği için ancak spontane olarak açıklamak
zor unda kalıyorum.
Şimdi, benim gözlemlediğim, boşanma davalar ında en çok karşım ıza
ekonomik nedenler, aldatmalar, aile içi şiddet, bu ve buna bağlı gelişen diğer
olaylar, alkol, uyuşturucu bağ ımlıl ığ ı, kumar alışkanlığ ı ve son zamanlarda gündeme
gelen İnternet, sosyal medya üzerinden başka partner ar ayışlar ı, bu tür şeyler
boşanma konusunu teşkil etmeye başlam ış durumda.
Benim gözlemlediğim kadar ıyla, gençlerimiz henüz ailesinden kopamam ış,
birey olamam ış ve kişiliği oturmam ış hâldeyken evlenmeye kalk ıyor lar. Evlenmeden
ne beklediklerini bilmiyorlar. Erkek f arklı şeyler, ka dın f arklı şeyler bekliyor ve
bunun ortak bir noktası bulunam ıyor.
Gördüğüm kadarıyla, taraf lar f arklı beklentiler içinde olduğu için birbir ileriyle
de empat i kuram ıyorlar. Kendisini karşısındaki eşi yer ine koyam ıyor ve onun
düşünceler ini kale alm ıyor ve b u nedenle de bir iletişim kopukluğu ortaya çık ıyor.
Şimdi, benim gözlemlediğim, bizim davalar ım ızda daha çok özellikle kırsal
diyebileceğimiz kesimlerdeki evlerde, daha çok 2 katlı, 3 katlı evlerde ve aile tipi
evler, yani bir binanın içinde baba, oğullar ı ve bunun gibi. Gelinler de tabii aynı evin
içinde. Aynı evi paylaşmasa bile bina içinde olduklar ında aileler in mutlak etkisi
alt ında kalıyor ve her iki hâlde de aileler hem kızın ailesi hem erkeğin ailesi müdahil
oluyor. Ve en uf ak geçimsizlik nedeni zama nla büyüyerek patlama noktasına
geliyor.
Bana göre, taraf lar ın evlenmeden önce nasıl ki kan tahlili yapılıp sağlık
yönünden evliliğe elver işli olup olmadıklar ı değerlendir iliyor sa, bu, Aile ve Sosyal
Polit ikalar Bakanlığ ı bünyesi içinde gerekirse sem iner l er g erekirse kurslar, işt e
bunun zamanı bir haf ta mı olur, on beş gün mü olur, bir ay mı olur, belir lenecek bir
şeyden sonra nikâh kıyılması aşamasına geçilmesi gerekir. Ve boşanma davalar ı
açılacaksa da boşanma davasının ön koşulu olarak da ben önce bir a ile terapisinin
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zor unlu tutulmasını ve evlilik bitmişse ondan sonra boşanma aşamasına geçilmesini
düşünüyorum.
Sayg ılar ım la.
BAŞKAN – Çok teşekkür ediyorum Hâkim Bey.
Mihriye Tarlan, buyurunuz.
ÇAĞLAYAN ADLİYESİ 4. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ MİHRİYE TARLAN –
Ben İstanbul 4. Aile Mahkemesi Hâkim iyim.
Benim de aile hâkimi olarak gözlem lediğim, boşanmalara neden olan en
büyük f aktör ilet işim eksikliği, ekonomik sık ınt ılar, kişiler in beklent ilerinin f arklı
oluşu, evlilik öncesinde beklent ilerin farklı olmasına rağm en bunu birbirlerine
aktarmamalar ı, evlendikten sonra değişir diye düşünmeleri ancak bu değişimi
yakalayam amalar ı, öfke kontrolünü sağlayam amalar ı, kendilerini if ade edememeleri.
Aslında biz onlar ı uzmanlara yönlendir diğimiz zaman, rahat bir ortamda uzmanl a
görüştüğü zaman eşinden, aileden ya da evlilik hayat ından beklentisini çok güzel bir
şekilde anlatabiliyor. Belki o görüşmeler sonrasında insanlar birbirler ini
anlayabiliyor lar. Ancak gergin bir ortamda sık ınt ılar yaşarken, bir araya gelirken
belki isted ikler i ortak bir şey ama bunu birbirlerine if ade edemiyor lar çünkü iletişim
eksikliği söz konusu, beklentiler in f arklılığı söz konusu.
Ekonomik sıkınt ılar da büyük bir etken. Şöyle ki, gençler başlang ıçta
geçinebileceklerini düşünüyor lar ve İstanbul’da öz ellikle aile apartmanlar ı –
meslektaşım ın söylediği gibi - bir şekilde bar ınma sorunu hallediliyor, anne -baba,
kayınvalide kayınpeder elektrik, su, doğal gaz f aturalar ını halledebiliyorlar veya bir
araya gelip yemekler ini yiyebiliyor lar ancak bir de kişisel harcamalar ı ortaya çık ıyor,
o zaman işte istedikler ini alamama, dışar ıda haf ta sonu zaman geçir ememe,
eğlenceye vakit ayır amama gibi sor unlar gündeme geldiği zaman sık ınt ılar başlıyor.
Her ne kadar aileler i bütünleşt irmek, sorunlar ını anlayabilm ek için yak ın çevr enin
bir araya gelmesi iyi gibiyse de, ben de, aynı şekilde, meslektaşım gibi
düşünüyorum. Evlilikler ini çok f azla müdahaleye açık hâle getiriyorlar, en küçük bir
sorunda iki tar af da telef ona sar ılıyor anne - baba çağr ılıyor. Onlar ın sorunlar ını
anlamaya çalışmak yerine bu kez anne -baba da o çif tten beklent ilerini ortaya
koyuyor. “Sen de bana böyle davranm ışt ın, bana da böyle yapman doğru değil.”
derken, sorun çif tin sorunundan çık ıp aileler arasındaki sor una dönüşüyor. Bu kez
iki taraf ın anne ve baba sı arasında da bir çat ışma gerçekleşebiliyor.
Hani yardım alınacaksa ailelerden ziyade olaya objektif bakabilecek kişiler in
yar dım ının olması daha uygun olur diye düşünüyor um sorunlar ın büyümesini
engellemek açısından veya aileler, büyükler kendiler ince b ir çözüm buluyor lar,
kendi yak ınına bile söylemiyor, diğer taraf a diyor ki: “Sen anahtar ı değişt ir, eşin eve
gelemesin. Ailenin evine git. Bir süre kaf alar ınızı dinleyin, sonr a bir ar aya
gelirsiniz.” Kendi yakınına onu söylememiş, kadın eve gidiyor anahtar değişt irilmiş,
eve giremiyor, ailesinin yanına dönüyor. Bu, kaf a dinlemek ve kişiler i bir an olsun
ortalığ ı sütliman hâline getirmek için yapılm ış olmasına rağmen, “Benden habersiz
kilit değiştir ildi, eve girmem engellendi.” denip sorunun daha büyümesine yol açıyor
ve inanın bu dur umu yak ınının yapt ığ ını kadın duruşma esnasında öğrenip “Ah bunu
eşim değil, eniştem in öner isiyle yapılm ış.” bir şeymiş gibi düşünebiliyor.
Bizim toplumumuzda herkes bir aile uzmanı gibi davr anıyor. Sorunu
çözebilir im, ben bilir i m, ben anlıyorum. Ben on bir yıllık aile hâkimiyim, ben sor un
nedir, nasıl çözülebilir hemen söyleyemem çünkü her ailenin sorunu f arklı, çözüm ü
f arklıdır diye düşünüyor um.
6284 açısından da, kadına karşı şiddetin önlenmesi açısından tedbirin
derhâl ver ilm esi çok önemli. Ama öyle ki evrak üzer inden karar ver diğim iz zaman pek çok da önlem var - hangi önlem hangisine daha uygun bilemiyoruz. O olayın
kızg ınlığ ıyla geldiğinde bazen tüm tedbir leri isteyebiliyor. Evden uzaklaşt ır ılsın,
bana yaklaşmasın, telef on e tmesin, çocuklar ım la görüşmesin… Orada yazıl ı
tedbir ler in t ümünü istiyor. Ama bizim bunu k ızg ınlık la m ı, gerçekten iht iyacı olduğ u
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için mi olduğunu evrak üzer inde k ısa sürede anlamam ız mümkün değil. 6284
kapsam ında başvur u yapıldığ ında öncelikle uzmanlar la görüşmenin sağlanabilip r isk
değerlendirmesi yapılması durumunda daha isabet li sonuçlar alınabileceğini
düşünüyorum. Gerçekten şiddet gördüğü için mi bunu ist iyor, karşısındakine öfke
duyduğu…
BAŞKAN – Kolluktan size bir risk değerlendirmesi gelm iyor mu?
ÇAĞLAYAN ADLİYESİ 4. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ MİHRİYE TARLAN –
Şimdi, kolluktan risk değerlendirmesi geliyor ama şöyle bir çizelge, çarpılar,
çarpılar, çar pılar. Hani daha açık layıcı olursa…
BAŞKAN – Bir sosyal hizmet raporuna iht iyaç var diyorsunuz.
ÇAĞLAYAN ADLİYESİ 4. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ MİHRİYE TARLAN –
Evet, benim için çok anlamlı olmuyor. Elinizde bir çizelge, sorular, karşısında
çarpılar. Yani belki güzel değerlendir ilmiş olabilir ama bana çok aydınlat ıcı f ikir
verm iyor. Ben o çizelgeyle riskin çok yü ksek veya önemsiz olduğunu
değerlendir emiyorum.
Evden uzaklaşt ırma çok önemli bir tedbir . Eğer risk büyükse hakikaten evden
uzaklaşt ırmak lazım ama birbirlerine kızarak bu işi yapm ışlar sa yani bir de sırf ona
kızdım, öf kelendim, bunun için bunu yapıyorum diyorsa, bu sef er evden
uzaklaşt ırdığ ınız zaman sorunlar da büyüyor. O yüzden, evraktan da evden
uzaklaşt ırmalı m ıyım değil miyim, bir ay m ı üç ay m ı? Bana göre kesinlikle isabetli
karar alabilmek için çok iyi bir risk değerlendirmesi ve benim bunu anlayab ileceğim
bir rapor lazım. O f ormla onu anlamamanın çok da mümkün olmadığ ını
düşünüyorum.
BAŞKAN – Çok teşekkür ederim Hâkime Hanım. Aradaki f arkı anlatmanız
önemli oldu.
Şimdi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Faruk Uysal Bey, hoş
geldiniz.
Nursel Tunç Hanım, Psikolog.
Bir çerçeve çizmek kabilinden ikinizden de alayım sunumlar ınızı.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI İL MÜDÜR YARDI MCISI FARUK
UYSAL – Değerli Başkanım, çok k ıymetli üyeler ve değerli katılım cılar, hepinizi
sayg ıyla ve sevgiy le selamlıyorum.
Faruk Uysal, İl Müdür Yardımcısı.
İstanbul Aile ve Sosyal Polit ikalar İl Müdürlüğü, Bakanlığ ım ızın 2011 yılında
kurulmasıyla İstanbul’daki teşkilat lanm asını şu an it ibar ıyla 16 tane ilçem izde
sosyal hizmet merkezi, 3 tane ilçemizde de ek hizmet bir imi şeklinde hizmet ler ine
devam etmektedir.
Bu yer elde, ilçelerde kurmuş olduğumuz sosyal hizmet m erkezlerim izde,
Bakanlığ ım ızın Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür lüğünün aileye yönelik
hizmet ler ini ilçeler imizde vatandaşlar ım ıza direkt, en k ısa yoldan ulaşt ırma gayreti
içer isindeyiz. Bu çalışmalar ım ızı aile eğitim program ı, boşanma öncesi, boşanma
sırası ve boşanma sonrası danışmanlık lar ve evlilik öncesi eğit im programlar ı
oluşturmaktadır. Bununla ilgili ayr ınt ıl ı bilgileri arkadaşım takdim edecek, f azla
vaktinizi almak istem iyorum.
Sayg ı ve sevgilerim i sunuyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Müdür Bey.
Nursel Hanım, buyur un.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞ Ü PSİKOLOĞU
NURSEL TUNÇ – Ben, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür lüğünden Üsküdar Sosyal
Hizmet Merkezinden Psikolog Nursel Tunç.
Ef endim, hem bireysel danışmanlık hem 5395 Çocuk Koruma Kanunu’na göre
danışmanlık tedbir lerine ve aile danışma sürecinde psikolog olarak çalışmaktayım.
Genel olarak çok kısa, konu başlıklar ıyla ka rşılaşt ığ ım ız sorunlar ve
çözümlere yönelik bilgi vermek istiyorum.
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Öncelikle 6284 sayılı Kanun’da sayın hâkimin biraz önce söylediği alınan
tedbir karar lar ına ben de şu noktada yaklaşmak istiyorum: Evden uzaklaşt ırmayı sayın hâkim çok güzel, çok doğru t espitler yapt ı- ben kendi açım dan
değerlendir iyorum. Evden uzaklaşt ırma ve diğer tedbir ler kâğıt üzer inden alın dığ ı
takdirde baba, eş, hiçbir şekilde mevcut eşiyle çocuklar ıyl a görüşemiyor, ilet işim
kopuyor ve öf ke daha da büyüyor. Bize bireysel danışmanlı k olarak gelmeleri en
hayır lısı. Gelmedikleri zaman onlar ın o içinde bulunduklar ı öf ke “ Ne yapt ım da
ben?” Çünkü karşı t araf da öf keyle eşler , bayanlar “Ben sana gösterir im. Sen bana
bağ ırdın, ben sana günü gösterir im. Mahk emede bunu alır ım.”
Kâğ ıt üzer inde, evrak üzerinde alındığ ı takdirde krizi yönetmek küçükken
daha da büyüyor. Öfke daha da büyüyor. Bu sef er erkekte, eşte, “Ha ben yapmadan
bunu hakkettiysem, bundan sonra görün.”, “Bundan sonra bakalım neler olacak!”
gibi davranışlara yol açıyor.
BAŞKAN – Ama zat en evden uzaklaşt ır ma en yüksek risk grubu için geçer li
bir tedbir karar ı.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞ Ü PSİKOLOĞU
NURSEL TUNÇ – Mümkün olduğu kadar her vakada, her dosyada alındığ ını
düşünüyorum sayın vekilim.
BAŞKAN – Hatta elinizde gördüm, üzüldüm. Genelde üç ila alt ı ayda
ver iliyormuş. Bazen belki de bir haf ta üç gün vermek gerekiyor bunu. Üç gün
ver ilecek bir vakaya üç ay verdiğinizde sizin dediğiniz sonuçlar ortaya çık ıyor.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜ Ğ Ü PSİKOLOĞU
NURSEL TUNÇ – Evet, evet.
Erkeğin daha çok öfkelenmesi derken, sorunun çözümünün gecikmesine de
neden oluyor. Ama uzman görüşüyle ya da hazır lanacak bir rapor lar sayın
hâkimler imize destek olmanın oldukça yar arlı olduğunu naçizane düşünüyorum.
Yapt ığ ım gözlem lerden de…
BAŞKAN – Pr atik bir şey sorayım size.
Şimdi, doğaldır ki risk de alınamaz hayati bir tehlike söz konusu olma
iht imali olduğu için. Şöyle bir düzenleme kolaylaşt ır ır m ı süreci? Burada istişare
ediyoruz. Kısa süreli tedbir kararla r ını belki hemen vermek bir haf taya kadar ya da
on güne kadar, on beş güne kadar ama uzun sür e tedbir kararlar ını bu on beş gün
içinde mutlaka aileyle görüşmüş bir psikoloğun raporuna ist inaden verilmesi.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞ Ü PSİKOLOĞU
NURSEL TUNÇ – Kesinlikle.
BAŞKAN – Peki, bu konuda insan kaynağı yeterli mi? Mesela Aile Bakanlığ ı
bu anlamda o sosyal çalışmacı, psikolog , mahkemenin işini kolaylaşt ır acak, on -on
beş gün içinde bu görüşmeyi yapabilecek insan kaynağ ı, mesela İsta nbul için var
m ı?
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞ Ü PSİKOLOĞU
NURSEL TUNÇ – Ef endim, aynı zam anda mahkemelerde de meslek elemanı
arkadaşlar ım ız var.
BAŞKAN – Var, biliyorum. Mahkemelerde çok büyük iş yükü var.
Kaç dosyanız var?
ÇAĞLAYAN ADLİYESİ 4. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ MİHRİYE TARLAN –
6284 sayıl ı Yasa kapsam ında gün içer isinde 3 -4 tane tedbir gelebiliyor ve hemen
gecikmeksizin bu kararı vermek gerekiyor. Yani benim söylediğim ideal bir
düzenleme olur öncelikle uzmanla görüşmesi.
BAŞKAN – Acil vakalar diye bir istisnanın olması lazım.
ÇAĞLAYAN ADLİYESİ 4. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ MİHRİYE TARLAN –
Ama işte o kadar çok başvuru oluyor ki gerek emniyette, savcılıkta, jandarmada
veya adliyede. Sayı çok f azla.
Bu nasıl yapılır bilmiyorum ama şi ddete uğrayan kişinin ilk aklına gelen
hemen 6284’t en f aydalanmak, gerçekten şiddete uğrayanla bunu sırf öfkeyle, karşı
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taraf tan hınç almak için yapanı ayırt edebilmeniz lazım. O kadar çok geliyor ki 6284.
Biz hangisi gerçek hangisi değ il, onu kavrayam ıyor uz. Onu anlayabilmemiz
gerekiyor.
BAŞKAN – Tamam.
Devam edelim Nursel Hanım.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞ Ü PSİKOLOĞU
NURSEL TUNÇ – Kurumumuza yapılan başvuru genellikle kadınlar taraf ından
yapılmakta. Diğer eş, erkek isteksiz olmakla bi r likte ya birkaç kere görüşmeye
katılmaktalar ya da hiç kat ılmamaktadır lar. Kat ıldığ ı danışmanlık görüşmelerinde ise
sorunu genellikle diğerine atma, hep karşı taraf suçlu. Kimse yoğurdum ekşi
demiyor.
Danışmanlık görüşm eler i esnasında psikiyatr ik tedavi ya da desteğe iht iyaç
duyulan vakalarda rahatsızlığ ı olan eş yanlış inanışlar sebebiyle doktora gitmek
istememektedir. Eğer psikotiklik varsa siz sadece telkinde bulunabiliyorsunuz, böyle
bir yapt ır ım ınız yok. Gerekli psikiyatr tespit ler inin, ilaç tedavisi nin yapılm ası
gerekiyor. Gözlemliyorsunuz, görüyor sunuz ama yapt ır ım ınız yok. Sadece
telkinlerde bulunuyor sunuz.
Görüşmeye istekli kadın ve erkeklerin çalışıyor olmalar ı sebebiyle iş
yer ler inden izin alamamalar ı ya da iş yerinde sorunun duyulması kayg ısı s ebebiyle
görüşmelere devam edilemediği de büyük çoğunlukta.
Ayr ıca, gelişen teknoloj iyle bir likte sorun çeşitleri de değişiyor ve gelişiyor.
Ne gibi? Biraz önce de sayın hâkim bu konuya temas etti. Yapılan görüşmeler de
İnternet kullanım ı ve sosyal medya, a ldatmalar ın sosyal medya üzer inden -işte
bildiğimiz üzere Facebook, Instagram, Twitter - kadın erkeği yakalıyor “Ben seni
aldatmadım ki.” diyor. “Ama mesajlar ını gördüm.”, “Bu aldatma değil.” Ama eşler
arasında iletişim çoktan kopmuş. Herkes sosyal medya üz erinden kendi sanal
arkadaşlar ıyla görüşmeye başlıyor ki iletişim in koptuğu yerde zaten sosyal
etkileşimin de bittiği, bağlılığ ın, güvenin bittiği görülmekte.
Aile ve boşanma sür eci danışmanlığ ı modüller inde iletişim kısm ı sağlık lı bir
şekilde tamamlanıp e şler arasında ilişki düzelmeye başladığ ında daha der in
çalışılm ası gereken sorunlara inilmeden eşler arasındaki sorunun tamam en
hallolduğu yanılg ısıyla görüşmeler den kopmalar yaşanıyor. Birkaç görüşmede çif tler
geldiğinde, evet çözüme odaklı terapiyle de ç alışıyorsanız mevcut sorunlar bir az
çözüme ulaşt ığ ında, ilet işimi sağladığ ınızda “Tamam biz bu işi hallett ik.” diyorlar
ama izin verseler kendiler ine, sorun derinlemesine çalışılsa, o aile çok daha sağlıklı
şekilde yoluna devam edecek.
Ef endim, danışmanlar açısından da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığ ı
taraf ından verilen aile ve boşanma sür eci danışmanlığ ı temel eğit iminin üzerine
süper vizyon eğit imlerinin devam etmesi, danışmanlar ın süreci daha rahat ve f aydalı
yür ütmesine katkı sağlayacakt ır.
Çocuğu olan danışanlar ın çocuklar ının da süreçten en az zararla ya da
zar arsız şekilde süreci atlatabilm eleri için çocuklara uygulanabilecek metotlar a
ilişkin danışmanlara ayr ı eğit im düzenlenmesi yarar lı olacakt ır.
Sayın Vekilim, biraz önce yeterli meslek elemanı var m ı diye sormuştunuz.
Ne yazık ki yeter li meslek elemanı sayısına sahip değiliz.
Aile ve boşanma sür eci danışmanlığ ının daha f azla yayg ınlaşması amacıyla
kamu spotlar ı ve sosyal medyada f arkındalık yaratmak süreçten daha f azla ailenin
yar arlanmasına kat kı sağlayacağ ı düşünülmektedir.
Yine, Bakanlığ ım ız Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünce
gelişt irilen Aile Sosyal Destek Programı kapsam ında İstanbul ilinde 144 meslek
elemanı alım yetkisi ver ilmiş olup, Aile Sosyal Destek Program ı’yla, sorun yaşay an
aileler in Bakanlığ ım ız hizm etler ine daha ulaşılabilir, yer inde ve etkin müdahalede
bulunulması planlanmaktadır. Planım ız dâhilindedir.
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Aile ve Toplum Hizmet ler i Genel Müdürlüğünün sağlık lı evlilikler in
yapılmasına
katkı
sağlamak
amacıyla
oluşturduğu
ev lilik
öncesi
eğitim
programlar ına vat andaşlar ın kat ılım ı düşük olup kat ılım ın artır ılması için eğitim in
zor unlu hâle getir ilmesi, eğit ime kat ılan aileleri mot ive edici birtak ım çalışmalar ın
yapılması. Örneğin nikâh ücr etinin bir k ısm ının alınmaması ya da b izler taraf ından,
Aile ve Sosyal Polit ikalar taraf ından sağlanması gibi.
Evlilik öncesi eğitim programlar ının yayg ınlaşt ırma hedef i doğrultusunda
kamu kurum ve kuruluşlar ı, sivil toplum kuruluşlar ı ve belediyeler le organize
çalışmada sorunlar yaşanmakta.
BAŞKAN – Topar layabilirsek sevinir im.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞ Ü PSİKOLOĞU
NURSEL TUNÇ – Organize edilen evlilik öncesi eğitim pr ogram ına ise vatandaşlar
düşük sayıda kat ılım göstermektedirler.
Eğitim programlar ım ız var ama ar z ett iğim gibi ef endim, kat ılım son derece
düşük. Boşanma sür eci öncesi gelen aileler in kat ılım ı da bahsettiğim nedenler den
dolayı düşük.
BAŞKAN – Şimdi bu anlamda yerel yönetim ler in f arklı uygulamalar ı var
gittiğimiz şehir lerde gördük. Mesela Ur f a Harran Bele diyesi evlilik öncesi eğit imi
nikâh şart ı olarak koym uş, kıym ıyor nikâhı. Aslında müracaat etseler belki insan
haklar ı açısından bir engel çık ar karşılar ına ama Urf a Harran bunu epeydir
uyguluyormuş. Evlilik öncesi eğitim program ına kat ılma zorunluluğu get irmiş. Bir az
da yerel uygulayıcılarla ilgili bu konu aslında.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞ Ü PSİKOLOĞU
NURSEL TUNÇ – Son bir şey ilave etmek istiyorum Sayın Vekilim, izninizle.
Hatta çocuklar ını anaokuluna ya da ilkokul 1’e kaydettir en a ilelere de
mutlaka, hani evlilik başında değil, ortalar ında da mutlaka…
BAŞKAN – Ar a dönemlerde.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞ Ü PSİKOLOĞU
NURSEL TUNÇ – Ara dönem lerde. Çünkü 5’inci yıl, 7’nci yıl evlilikler için risk
taşıyan yıllar. Boşa nmalar ın oldukça yoğun görüldüğü yıllar . Ki 1’inci ya da 2’nci
çocuk sayı da bu yıllara tekabül etmekte. Okul kayıtlar ında o anneye babaya mut lak
ve mut lak bir haf ta on gün eğitimin, anne babalık eğit iminin zorunlu olmasının yar ar
sağlayacağ ını düşünüyorum . Hatta, keşke olsa, çocuklar ın karnelerinde anne -baba
notunun da ver ilmesinin yarar sağlayacağ ını düşünüyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim. Çok f aydalandık.
Tüm katılımcılar ım ız için söylüyor um: Ben bazen sözünüzü k esiyorum, eksik
kalm ış o labilir -çünk ü herkesi dinlemek istiyoruz - eksik kaldığını düşündüğünüz bir
konu varsa -uzmanlar ım ız şimdi mail adresi verecekler - ya da unuttuğunuz olabilir.
Yani bugün burada if ade etmeyi unutmuş olabilirsiniz, eksik kaldığ ını düşündüğünüz
olabilir. Bize mail olarak gönderdiğinizde de onu raporumuza yerleştirme imkânım ız
olacak.
Teşekkür ediyorum.
Deniz Hanım’ın bir sorusu var.
Buyurun.
DENİZ DEPBOYLU (Aydın) – Bu arada biz de kendimizi tanıtmadık.
Öncelikle ben kendimi tanıt ayım.
Deniz Depboylu, Milliyet çi Har eket Partisi Aydın Milletvekiliyim, aynı
zam anda Psikoloj ik Danışmanım.
Değerli alandan meslektaşım psikolog arkadaşım ızı dinledim. Bu konuda
görüşler ine kat ılıyor um kendisinin.
Bir de sayın hâkime hanıma benim bir sorum olacak. Bu tedbir kararlar ı nda
en başta kadının yarar ını gözeterek, ki şiddet olma iht imalinin yüksek olduğ unu
düşünerek uzun sür eli uzaklaşt ırma ver ilerek başlanıyor zannediyorum. Bir öner im
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olacak: Diyelim ki siz uzman görüşünü önemsiyorsunuz -ki bunu da haklı
görüyorum- çok önemli sizin karar almanızda. İ lk uygulamada k ısa sür eli bir
uzaklaşt ırma verilse, mesela üç gün. Bu üç gün içerisinde o kişiler in uzm an
taraf ından değerlendir ilmesinin sağlanm ası yani bunun zorunlu hâle getirilmesi bu
sorunu çözebilir mi diye düşünüyorum. Bu a rada, hem sosyal hizm etler uzman ı
sosyolog arkadaşım ız aileyi inceler hem de psikologlar, psikolojik danışman
arkadaşlar ım ız aileyi inceleyerek gerçekten şiddet in ne ölçüde olabileceğini ya da
riski iyi hesaplar. İlk başta k ısa bir uzaklaşt ırma ve gerçek k ararın arkadan
ver ilmesi uygun olabilir mi?
Bir de, değerli psikolog arkadaşım, çözüm odaklı yaklaşıldığ ında hemen
çözümün sağlandığ ını düşündükler ini if ade etti. Bu da, naçizane bir alandan bir
arkadaşınız olarak, sistem ik yaklaşımla, sistemik aile terapi siyle bu sorun
çözülebilir mi acaba diye bir öner ide bulunmak istiyorum.
Teşekkür ederim.
ÇAĞLAYAN ADLİYESİ 4. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ MİHRİYE TARLAN –
Şimdi, öncelikle, 6284 kapsam ında önlem aldığ ım ızda biz dir ekt evden uzaklaşt ırm a
kararı vermiyoruz. Yani ben, en çok kendim ve tanıdığ ım arkadaşlar ım açısından
söyleyebilirim. Der hâl evden uzaklaşt ırma yoluna git miyoruz. Eğer evden
uzaklaşt ırma karar ı ver eceksek de uzun süreli verm iyoruz.
Ayr ıca, şimdi, bu 6284 şiddet in önlenmesi için konulmuş bir yasa. Bu
“değişik iş” dediğimiz bir alandan geliyor ve sürekli, hızla karar verilmesi gereken
dosyalar bunlar. Ayr ıca, bizim, işte boşanma, naf aka, velayet vesaire gibi konularda
esas üzerinden yapt ığ ım ız yarg ılama var. 6284 sayılı Yasa kapsam ında vermiş
olduğumuz te dbirin süresince devam ediyor ama bizler, sürekli o tedbirin içinde
kalm ıyoruz. İşte, uzmanım ıza, ben buna tedbir ver dim, bu tedbir in sonucu ne oldu,
hadi bir git bak, görüş vesaire olmuyor. Çünkü insanlara ulaşmak da çok zor.
Karakola gidiyor, şikâyetçi o luyor, gerekli önlem alınıyor. Biz aldığ ım ız tedbiri
taraf lara tebliğ edemiyoruz ki. Yani vatandaş verdiği adreste bulunam ıyor çoğu
zam an. Aldığ ınız tedbir in tebliği bile zorken uzman aracıl ığ ıyla bu tedbirin ne
şekilde uygulandığ ı, nasıl etkili olduğunu t espit etmemiz daha da zor ve söylediğim
gibi, çok f azla talep oluyor bu konuda.
Bu 6284’ün sizin anlatt ığ ınız şekilde, ideal bir şekilde yürüt ülebilmesi çok
f azla eleman lazım. 6284 kapsam ında karar veren hâkimin diğer davalara bakmayıp
bir likte çalışabile ceği çok f azla uzman olması lazım, gerektiğinde o aileyle
görüşebilmesi ve bunun büyük hızla sağlanması lazım. İşin içine posta gir ince,
kişilerin başvurusu, geri gitmesi vesaire girince o kadar etkin olam ıyoruz. Maalesef
çok etkin bir şekilde kararı ver ip uygulanmasını görme f alan olmuyor. Biz karar ımızı
ver iyoruz diğer işler e yöneliyoruz. O kararla ilgili bir sorun olursa, ihlal edilmişse
bize bilgi geliyor, biz onunla ilgili bir değerlendirme yapıp gerekirse dur uşma açıp
taraf larla görüşüp ceza ver iyoruz . Sürekli bu işin içinde değiliz. Bu kadar etkin bir
şekilde ilgilenemiyor uz.
BAKI RKÖY ADLİYESİ 7. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ SEDAT SEYHAN -Bu
konuda ben de bir şey söylemek istiyordum.
Şimdi, aile için şiddetle ilgili bize ihbar geldiğinde zaten eğer önceden şeyse
idar i bir imler kendilerine o dediğiniz tedbir ler i zaten veriyorlar. Ama bizim yasada
bir hüküm var. O yasada da geciktirilmeksizin derhâl ver ilmesi gereken tedbir karar ı
ve ölüm tehlikesi olduğu iddia ediliyor. Şimdi biz burada uzaklaşt ırma karar ı
vermezsek ve bunun bir örneğini de gördük Küçükçekmece. Zaten bu yasanın
çıkmasının bir nedeni de bu oldu. Küçükçekmece’de tedbir karar ı ver ilmesinde
gecikme olunca mağduru öldürüldüğü için sansasyon olmuşt u ve medyada günlerce
konuşulmuştu. Daha sonra, eski Sayın Bakanım ızın önayak olmasıyla bu yasa çık t ı.
Ama yasa çık ar ılınca alt yapısı oluşturulmadı.
Arkadaşım ızın
dediği
gibi,
gerçekten
sosyal
uzmanlar ın
bunlar ı
değerlendirmesi ger ekir, bu raporlar ın bize gelmesi gerekir. Bu rapor lar gelmeden
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bizim verdiğim iz kararlar ın çoğu yanlış oluyor. Bize şikâyet ler geliyor, sızlanmalar
geliyor. Haklı olarak biz de bir şey yapamadığ ım ızı söylüyoruz.
Örnek olarak bir şey söyleyeyim: Eşini aldatt ığ ı için eşi tar af ından dövülen
bir i bize geliyor, uzaklaşt ırma karar ı iste yebiliyor. Örneğin bir ay uzaklaşt ır ma
kararı alıyor. Ve o dönem içinde kendi sevg ilisiyle ne yazık ki evi çok rahat kullanıp
istediğini yapabiliyor .
Bu tür düzenlemeler bizi de rahatsız ediyor. Ama bu yasanın bu şekilde
kalması hâlinde bizim elim izden de çok fazla ne yazık ki bir şey gelmiyor.
Bunun için öncelikle bir araşt ırma şart ı, yani sizin dediğiniz gibi, “Ön tedbir
kararı ver in, sonra uzm andan rapor aldıktan sonra bunu tekrar gözden geçir in. ”
şeklinde bir düzenleme getirilirse belki buna bir çözüm bulabilir iz.
BAŞKAN – Teşekkürler.
Nursel Hanım, var m ı sizin cevabınız da?
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞ Ü PSİKOLOĞU
NURSEL TUNÇ – Ben sistem ik yaklaşım la ilgili…
DENİZ DEPBO YLU ( Aydın) – Çözüm odaklı.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANL IĞI İL MÜDÜRLÜĞ Ü PSİKOLOĞU
NURSEL TUNÇ – Çözüm odaklı, şöyle ki: Zaten bireysel danışmanlıkta da zor
geliyor insanlar, çif t danışmanlığ ında inanılmaz zor geliyorlar . Hiç değilse o mevcut
o çif ti yakaladığ ınızda nasıl ikna ederim, erkek ya da bayan hangisi istemiyor sa
gelmeyi “İnan f ayda göreceksin sen buraya geldiğin zaman.” hiç değilse bir iki
seans yeter ki tutabilelim diye bir çaba içerisindeyiz. Ama keşke gelseler. Büt ün
sistem leri kullansak diyorum sayın vekilim.
DENİZ DEPBO YLU ( Aydın) – Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Kusura bakmayın benim hatam oldu. Ben arkadaşlar ım ı t akdim
etmedim tabii size.
(Başkan taraf ından toplant ıya kat ılan komisyon üyeler i tanıt ıl dı)
BAŞKAN – PDR’ci 2 arkadaşım ız var. Onlar ı dinlemek istiyorum bir de.
Özellikle psikolojik danışma nlık ve r ehber lik öğretmenlerini çok önemsiyor um.
Çünkü çocuk ve çocuk istismar ı ya da aile içi sorunlar ı bir inci derecede yakalayan
kişiler onlar okullarda.
Sinan Dora Bey ve Özlem Çalışkan Güllü, hoş geldiniz.
Evet, size de söz ver eyim.
Temelde ne görü yor sunuz öğrenciler üzerinden, sor un size nasıl yansıyor,
nasıl bir yöntem ist iyorsunuz?
Sinan Bey, buyurun.
GAZİ İ MAM-HATİP ORTAOKULU REHBER ÖĞRET MENİ Sİ NAN DORA – Gazi
İmam-Hatip Ortaokulunda rehber öğret men olarak görev yapmaktayım. Bu okulda
göreve yeni başladım.
Okulumuzda bu tip vakalara rast lamaktayız. Burada bana acı gelen, ayr ılm a
sonrası anne veya babanın tamamen çocukla ilişkisini kesmesi bazı durumda veya
kesmek zorunda bırakılması.
Meslektaşlar ım ı bilmiyorum ama bu mevzuda donanımlı olduğumu
düşünmüyorum. Bu f aaliyet lerin sadece okulda bulunan rehber öğretmene
bırak ılmaması, uzmanlaşm ış yani bu konuda eğitim alm ış uzman rehber öğretmenler
taraf ından yür ütülm esinin daha doğru olduğunu düşünüyorum.
Bir de şöyle bir şey oluyor: Belki benim başım a gelmedi ama bazen işitt iğim
oldu. Şimdi, taraf lar birbir ler ine öfkeli olduklar ı için siz o tar af lar ın okulda bulunan
çocuğuyla görüştüğünüzde siz de o veliler in öf kesine maruz kalabiliyor sunuz. Bu
konularda bizim her hangi bir güvenliğimiz yok.
Benim söyle yecekler im bununla ilgili bu kadar.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Özlem Hanım…
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FATİH KIZ ANADOLU İ MAM -HATİP LİSESİ REHBER ÖĞRETMENİ ÖZLEM
ÇALI ŞKAN GÜLLÜ - Öncelikle herkese m erhabalar.
Ben, Fat ih Kız Anadolu İmam -Hat ip Lisesi rehber öğretmenim.
Biraz önce ark adaşım ızın da söylediği gibi, aslında anne - baba boşandıktan
sonra çocukla biz birebir iletişim hâline geçiyoruz. Fakat her öğrenciyle iletişime
geçmemiz çok mümkün olmuyor. O yüzden, okullar da yapılan çalışmalarda öğrenciyi
tanımaya yönelik çalışmalar ın da ha da f azla yapılması gerekiyor. Yani sadece
rehber öğretmenin değil, okulda bulunan tüm öğretmenlerin, öğrenciler ini çok iyi
tanıması gerekiyor. Çünkü bazen öğrenci bize ulaşamayabiliyor. O yüzden, sadece
rehber öğretmenler in değil okulda bulunan tüm pers onelin, tüm öğretmenler in
öğrenciler ini çok iyi t anıması gerekiyor.
Maalesef , bizim okullarda şöyle bir sık ınt ım ız var: Annesi babası boşanm ış,
parçalanm ış ailesi olan öğrenciler le daha sonrasında yapılacak çalışmalarla ilgili
bizim daha f azla eğitim alma m ız gerekiyor. Çok f azla bu konuyla ilgili eğitim
aldığ ım ızı düşünmüyorum. Çünkü okulda çok f azla problem var. Bu problemler den
sadece bir tanesi parçalanm ış aileler. O yüzden, okul rehber öğretmenler inin ve
okuldaki öğretmenlerin parçalanm ış aileler le ilg ili ne yapılması gerektiğiyle ilgili
mutlaka eğitimler alması gerektiğini düşünüyor um.
Özellikle öğretmenlerin okul bittikten sonraki seminer döneminin bu şekilde
değerlendir ilmesinin çok doğru olabileceğini düşünüyorum. Çünkü öğrenciyle,
annesi babası bo şanm ış ya da parçalanm ış aileler le çalışma yapabilmek için
gerçekten bu konuyla ilgili bilgi sahibi olmak gerekiyor. Çünkü yarar sağlayayım
derken zarar vermemek gerekiyor.
Bunun dışında, okulda karşılaşt ığ ım ız problemlerle ilgili sosyal yardımla
bağlant ıya geçt iğimizde, oradaki çalışan kişiler in çok daha eğit imli olması
gerektiğini düşünüyor um. Bu konuda çok f azla iş bir liği yapamadığ ım ızı
düşünüyorum. Bu konuyla ilgili yine bir çalışma yapılması gerektiğini düşünüyorum.
Benim söyleyebileceklerim bunlar.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Meslek sürelerinizi bilm iyorum f arklı okullarda da görev yapt ınız m ı?
FATİH KIZ ANADOLU İ MAM -HATİP LİSESİ REHBER ÖĞRETMENİ ÖZLEM
ÇALI ŞKAN GÜLLÜ – Evet.
BAŞKAN - Bir az daha genel, m esela İnternet bağ ım lılığ ı, madde bağ ım lılığ ı,
davranış bağ ım lılığ ı gibi ya da çocuk istismar ı gibi vakalar ı yakalamak konusu,
sadece boşanma değil konumuz.
FATİH KIZ ANADOLU İ MAM -HATİP LİSESİ REHBER ÖĞRETMENİ ÖZLEM
ÇALI ŞKAN GÜLLÜ - Tamam.
O zaman, genel olarak değerlendirecek olursam, okula bakt ığ ı m ız zaman,
okulun bir öğrencinin kendini tanıdığ ı, kendini if ade ett iği, kendini yetiştirdiği bir
ortam olması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir öğrenci okula geldiği zam an
kendisini tanıyan, kendisine güvenen, pr oblemler ini çözebilen, kendisini if ade eden
bir birey hâline gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Okuldaki eğitimlerin de bu
bağlamda yapılm ası gerektiğini düşünüyor um. Ve ben okuldaki sanatsal, spor tif
f aaliyet ler in de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve okullardaki bu çalışmalar ın
ağır lık lı olarak ar t ır ılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sadece öğrencinin
akademik olarak -bana göre- yetişmesi tamam, önemli f akat diğer anlamda da
yet işmesi çok önem li. Bu sportif ve sanatsal f aaliyetler olduğu sürece öğrenci
kendisini if ade edecektir, kendisine güvene n bir bir ey hâline gelecektir, iletişim
kurmayı öğrenecektir ve böyle bir öğrenci de -örnek veriyorum - cinsel istismarla
karşılaşt ığ ı zaman kendisini if ade eden bir bir ey hâline gelmiştir veya ilet işimi
kuvvet li olacağ ı için rahatlık la başkalar ından yar dım alabilecektir. Ya da boşanm ış,
parçalanm ış ailenin bir çocuğuysa ve bu tarz kendini if ade edebildiği bir alan var sa
öğretmeniyle direkt bağlant ıya geçebilecektir. Ve ben, bu alanlarda özellikle
okullarda sport if ve sanatsal f aaliyetlerin kesinlikle çok fa zla önemli olduğunu
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düşünüyorum. Ve çalışmalara da bu anlamda ağ ır lık verilmesi gerektiğini
düşünüyorum. Çünkü öğrencinin kendisini rahatça if ade edebildiği, iletişim kurmayı
öğrenebildiği ve öğr etmeniyle rahatça iletişime geçtiği derslerin özellikle bu de r sler
olduğunu düşünüyor um okullar da.
BAŞKAN – Çok teşekkür ederiz, sağ olunuz.
Şimdi aile hekim lerimiz var aram ızda, bir de emniyet müdürlüğü
temsilciler imiz. Onlardan da sahayla ilgili bilgileri alalım.
İl Emniyet Müdür lüğünden Yavuz Morgül, hoş geldini z.
Konuştuğumuz konular ın çerçevesi belli. Bu konuda sizin saha tecrübenizi
hem 6284 kapsam ında hem diğer konularda, onlar ı da alalım . Yani sor un başlığ ı ne,
mevzuatta ne eksik kaldı, neyi düzenlersek biz daha rahat hareket edeceğiniz
hususlar da önem li bi zim için.
Buyurunuz.
İL EMNİ YET MÜDÜRLÜĞÜ TEMSİLCİ Sİ POLİS MEMURU YAVUZ MO RGÜL Ef endim, hoş geldiniz.
Ben otuz yıllık polisim. Son beş yılım ı özellikle aile içi ve kadına yönelik
şiddetle mücadele biriminde çalışarak geçirdim.
Öncelikle biz birbirimizin f arkına varmayı unuttuk. Biz birbirimizi tanımayı
bırakt ık. Çocuklar ım ızı onlara biçtiğimiz roller le yetiştir dik ve daha sonr a da
bunlardan şiddetin önlenmesini bekledik, “Şiddet uygulama.” dedik, f akat aile
içer isinde bu şiddeti hep uyguladık . Çocuklar b unlar ı görerek yetişt iler,
büyüdükler inde de uyguladılar. Yani aslında şiddet öğrenilen bir davranış tür üdür ve
büyüdükler inde bunu uyguladılar. Ve insanlar niye evlendiğini bilmeden evlendi.
Belki de bir likte olmak için evlendiler . Evlilik bir zorunlulukt u, bunu yapm ası
gerekiyordu ve bu nedenle evlendiler. İnsanlar birbir lerini tanımadan evlendiler. Ve
sonuçta da birbirler ini tanımaya başladık tan sonra karşıt lık lar başladı.
6284 aslında uygulanmaya başlamadan, hatta yasa çıkmadan önce Emniyet
teşkilat ınd a bir çalışma başlat ıldı ve biz, İstanbul’da 1 Ocak 2012 it ibar ıyla ayr ı bir
bir im kurduk asayiş bürolar ım ızın içinde. Özellikle kadın erkek eşitliği konusunda,
aile içi şiddet konusunda eğittiğim iz per sonellerle birlikte 39 ilçe, 2 de havaalanı
olmak kayd ıyla 41 birimde bu konuda eğitim alm ış uzman personeller im izle
müdahale ett ik.
Aslında biz, bu olayın sadece olmasından sonra yani şiddet olduktan sonra
müdahale k ısm ındayız. Yani bundan önceki sosyal sorumluluk projesi. Bu projenin
içinde biz yokuz, olma mam ız da gerekiyor. Çünkü biz, genelde asayiş olaylar ıyla,
toplumun karşılaşt ığ ı bütün asayiş olaylar ıyla ilgiliyiz.
2011 yıl ında Aile Bakanlığ ı kuruldu. Daha önceden genel müdürlüktü. Biz de
İçişleri Bakanlığ ına bağlı bir genel müdürlüğüz, Emniyet Genel Müdürlüğü. Bizim
imkânlar ım ız k ısıtlı. Ve 2011 yılından sonra Aile Bakanlığ ı koskoca bir bakanlık
olar ak aslında olaya müdahale etmesi gerekiyordu, sosyal sorumluluk projesine. Ve
sivil toplum kuruluşlar ının da bu pr ojenin içinde mut laka olması gerekiyordu .
Aslında, bakt ığ ım ızda, sanki sivil toplum kuruluşlar ı bu olaylarda sanki sivil
itaatsizlik kuruluşlar ı gibi çalışır oldu. Olaya sivil karşıt lık gibi bir şey oldu. Yani
siyasi olarak yaklaşıldı. Oysa kadın erkek yani biz, bizden bahsediyoruz ve bizden
bahsedilirken herkes siyasi bir yönden olaya bakt ı ve karşılıklı çat ışmalara gidildi.
Çözümden ziyade çat ışma ortam ı sağlanm ış gibi bir şey oldu.
Medyanın tutumu çok yanlış oldu. Medya aslında şiddeti hepimize öğretti,
çocuklar ım ıza öğret ti, ailem ize öğrett i ve normalleşt irdi. Bir tar af tan bir dizi
seyrediyor uz. O dizide her şey mübah. Çok yak ın ilişkiler var, ensest ilişkiler var.
Bunlar gayet normal bir şekilde göster iliyor. Birisi bir inin amcasının kar ısına göz
atabiliyor, onunla ilişki yaşayabiliyor. Bu çok normal oluyor. Diğeri bir isinin
kardeşiyle ilişki yaşayabiliyor. Hatta o dizilerde çok f ettan, baştan çıkar ıcı kadınlar
olabiliyor. Bunlar gayet normal oluyor. Ve ondan sonra diğer bir taraf tan bakış
açısıyla “İşte, polis yine koruyamadı.”, “İşte, şimd i, kadına bir şiddet daha oldu.”,
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İşte, polis görevini yapm ıyor.” Yani bütün kurumlar, hepsi sanki büt ün
sorumluluklar ını yer ine getirmiş, daha sonra da “Polis yapm adı, yapamadı.”, “Polis
engel olmadı, aslında korumalıydı, yapm alıydı, yapamadı…”
Yani polisin sadece işi, şiddetin neden olduğu değil, aile içerisindeki şiddetin
ne olduğu, ne yapm ası gerektiği değil ki. Bir olay vuku bulduktan sonra polis olaya
müdahil olur. Taraf lar ını yakalar, olaylar ın deliller ini tespit eder ve adli mercilere
sunar.
Dolayısıyla, 6284 sayılı Kanun çıkt ı, uygulamasına dair yönetmeliğin alt ı ay
içinde çıkması gerekiyordu. Bu, kanunda yasal bir zorunluluktu. Ama yönetmelik bir
yıl sonr a çıkt ı. Dolayısıyla, bu geçen süre içer isinde kimse ne yapacağ ını bilmedi,
adliye, hâkimlerim iz bilemedi, savcılar ım ız bilemedi, kolluk bilemedi ama bu bir
yıllık süreç içerisinde sanki alt ınızda bir Ferrar i var evet, kanun gerçekten
kapsayıcı, bence uluslarar ası düzeyde bir kanun, hatta çok önemli bir şeyler verdi ama ormanda bu Fer rari’yi sürme k zorundasınız. Nasıl sür eceğinizi bilemiyorsunuz.
Dolayısıyla, bu zamana kadar kamu menfaati gözeterek…
BAŞKAN – Topar layabilirsek sevinir im.
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TEMSİLCİSİ POLİS MEMURU YAVUZ MORGÜL –
Şimdi, gecikmesinde sak ınca bulunan hâlde kanun koll uğ a yetki verdi. Polis ve
Jandarma. Evet, bize gelen herkes şiddet mağduru kadın… Biz bir psikolog değiliz,
sosyal hizmet uzmanı değiliz. Neticede polisiz. Risk değerlendirmesi yapıyoruz.
Evet, bir f ormumuz var elimizde. O f ormda soruyoruz: Eşinizin silahı var m ı? Var.
Ama silah nedir? Sadece tabanca, tüf ek midir? Silah aynı zamanda şu elimde
görmüş olduğunuz kasedir. Kaf asına vur urum ölür. Yani dolayısıyla, evde bulunan
herhangi bir şey de, bir vazo da, bir su şişesi de silaht ır aynı zam anda. Yani bu risk
değerlendirmesini bizim kadına sorduğumuz şekliyle biz cevaplıyor uz, mahkemeye
gönderiyoruz. Evet, yet erli mi? Bence yeterli değil. Gerçekten bir sosyal araşt ır ma
raporu olması lazım o aile için.
Yani bir zamanlar, bilmem hat ır lar m ısınız? TRT 1’de 2011 -2012 yıllar ı
arasıydı -hatta bu kanunun çıkma aşam asında - “Bize neler oluyor” diye bir diziydi
galiba. Orada polis, sosyal araşt ırmacı, Aile Bakanlığ ı ortak çalışıyor du ve sor unlu
aileye gidip sorunu kaynağ ında tespit etmek görevi vardı. Biz açıkçası öyle b ir şey
olacak zannetmişt ik bu kanunla birlikte ama öyle bir şey olm adı. Yani İstanbul’da 1
tane Şiddet Önlem e İ zleme Merkezi var, içinde 11 çalışanı var en f azla. 20
milyonluk bir şehirdeyiz. Burada 30 bin polis var. Sadece aile içi şiddet olaylar ıyla
uğraşılm ıyor, başka olaylarla da uğraşıyoruz. Ülkemizin terör gündemi var.
Dolayısıyla, kadınlar ın bize beyan ettiği ve aynı zamanda da çok üzülerek
söylüyorum, avukatlar ım ız, maalesef , kanunu kullanıyor. Bazı müvekkiller ine şu
talepler de bulunuyor : Sen eşin hakkında şöyle şöyle bir şikâyette bulun. Aile şiddet
bir imi senin bir müracaat ını alsın. Daha sonra boşanmayı kolaylaşt ır ır ız.
Şimdi, bu Kanun’un bak ış açısı koruyucu ve önceliyi tedbirler. Kanun’da
şöyle bir ibare var. Kanun mağdur a koruyucu, şüpheliye de önleyici tedbir
uyguluyor. Ama Kanun’un içer iğinde diyor ki: Kor uyucu tedbir, önleyici tedbir.
Koruyucu tedbirlerden bir isi kimlik değiştirmedir. Mağdur direkt aile mahkemesine
dilekçe ver iyor ve aile hâkimi taraf ından hiç araşt ırma rapor una bak ılmadan derhâl
karar ver iyor. Bir g ün içinde bu karar ın ver ilmesini ben çok yanlış bulunuyor um.
Çünkü bir kişinin hayat ını tümden değiştiriyor. O kişinin akli dengesi yerinde mi,
kendi başına idar e edebilir m i, yaşayabilir mi, sorumluluk alabilir mi, bunun bile
incelemesi yapılm adan derhâl bu karar ın ver ilmesini çok yanlış buluyorum.
Aynı zamanda, şiddet olayı gerçekten kızg ın, yanan bir t op gibi herkes
elinden bir başkasına atmak istiyor. Yani kimse bu sorumluluğun alt ına gir mek
istemiyor. Bence kararlar ın alt ı ay gibi, üç ay gibi verilmesi çok yanlış. Doktora
gittiğimizde bile, boğazım ızı göster iyoruz, size ilaçlara veriliyor ve bir haf ta sonra
kontrole gel denilirken biz üç ay bir kişiyi evden uzaklaşt ır ıyor uz sadece beyana
esas, delil, belge yok. Yani şurada her hangi bir isi “Yavuz Bey beni taciz etti.” derse
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ben yandım. Yani bunun gibi şeyler var. Yani bunlar ın düzelt ilmesi gerekiyor. Bence
sosyal hizmet inceleme raporu olması gerekiyor.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
ÇAĞLAYAN ADLİYESİ 4. AİLE MAHKEMESİ HÂKİ Mİ MİHRİYE TARLAN –
Herhangi bir i söylediği zaman çok da f azla bir şey değil. Sadece biz Yavuz Bey’e
deriz ki: Sen şu kişiye yaklaşma, ona kötü davr anma, onu tehdit etme. Bu da zaten
insan olmanın gereğidir. Buradaki herhangi bir insana her hangi bir şekilde şiddet
içeren söz ve davr anışlarda bulunmamak hepimizin görevi. Bu tür basit şikâyetlerde
sadece onu alıyor uz, 5/1(a)’dır o.
Kim lik değiştirmede de tüm uygulama için söyleyemem ama derhâl
başvurduğumuz bir yol değil. Kim lik değiştirme için, zat en diğer önlemlerle sonuç
alınam ıyorsa kimlik değiştirme yoluna gidilir. Çok ağır sonuçlar olduğunun
f arkındayız. Bunun için gerekçesini ve istediğinin f arkında m ı, bu nedenle uzm an
raporu alıp onu daha da delillendirmesini ist iyoruz. Hemen kimlik değiştirme yoluna
başvurmuyoruz ben ve çevremdeki arkadaşlar açısından.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Diğer kolluktan arkadaşım ız Jandarmadan Met in Göktürk Bey de gelmiş,
aram ızdalar.
Evet, İstanbul’da Jandarma bölgesinde ne kadar nüf us?
İL JANDARMA KO MUTANLIĞI KIDEMLİ BAŞÇAVUŞ MET İN GÖ KTÜRK –
Ef endim, şu anda 233 bin vatandaşım ıza hizmet vermekteyiz emniyet asayiş
açısından.
Müsaade ederseniz öncelikle ben sayısal birtakım ver iler üzerine, akabinde
de kendi görüş ve düşüncelerimi, kurumumun görüş ve düşünceler ini aktarmak
istiyorum.
Sayın Başkanım, millet vekiller imiz, değerli kat ılımcılar; öncelikle hoş
geldiniz.
Jandarma Kıdem li Başçavuş Metin Göktürk, İstanbul İl Jandarma
Komutanlığ ı Çocuk ve Kadın Suçlar ı Kısım Amiri olarak görev yapmaktayım.
Kurum olar ak suça sürüklenen ve korunma ihtiyacı olan çocuklar ile kadına
yönelik şiddet ve aile içi şiddet in önlenmesi, mağdur kadınlarla ilgili ve çocuklarla
ilgili işlemlerin ulusal ve uluslararası mevzuata göre yürütülmesi amacıyla 8 Şubat
2011 t arihinde İstanbul İl Jandarmada Kadın ve Çocuk Kısım Amirliği kurulmuş ve
hâlen göreve devam etmektedir. Aynı zamanda, İstanbul İl Jandarmaya bağlı olan
10 ilçe, 19 Jandarm a karakolu ile 164 yerleşim yer inde 233 bin vatandaşım ıza her
türlü emniyet asayiş görevi için yirmi dört saat esasına göre çalışm aktayız.
Sayın Başkanım, müsaade ederseniz, biz Jandarma olarak son iki yılda ne
yapm ışız, sayısal anlamda onlar ı ar z etmek istiyorum.
2014 yıl ında Jandar ma sorumluluk bölgesinde 465 kadına karşı şiddet olayı
meydana gelmiş bizim el koyduğumuz ve işlem yap t ığ ım ız, bu sayı 2015 yılın da
405’e düşmüş yani yaklaşık yüzde 13 civar ı olay sayısında bir azalma söz
konusudur. Biz bu olaylarda mağdur olan kadın sayısına baktığ ım ızda ise 2014
yılında 525 kadınım ız mağdur olm uş ve bu sayısı 2015 yıl ında 466’ya düşerek bu da
yaklaşık yüzde 12 civar ında azalm ışt ır.
Biz kurum olarak ve ben kişisel olarak aile içi şiddet in ya da kadına karşı
şiddetin, hatta çocuk istismar ının eğitim önlenebileceği, insanlar ı f arkındalık
yar atarak ve eğiter ek bu suçlar ın azalacağ ını düşünen bir yapıdayım. İşte, bu
sebeple, biz, özellikle İstanbul İl Jandar ma olarak suçun işlenmesinden ziyade, suç
işlenmeden önce önleyici tedbir lere ve eğitim tedbir ler ine ağ ırlık verdik.
Bunu da şöyle ar z et mek istiyorum: Az önce hâkime hanım ve yanılm ıyor sam
bir psikolog hanım ef endi risk incelem e raporundan bahsetmişti. Burada kolluk
olar ak Emniyet ve Jandarma, bizler tanzim ediyoruz ve yasanın ver diği bir
sorumluluk gereği bu risk analizini yapıyor uz. Bu risk analizini yaparken de gerek
mağdurun beyanlar ı ge rekse bizim kolluk olarak tespit ett iğimiz hususlar ı reel bir
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şekilde o f orma işleme zorundayız. Ve biz bu f ormu dolduran Jandarma personelini
gerek meslek içi kurslar la gerekse yerinde yapm ış olduğumuz kıta içi kurslarla
olabildiğince yet iştir iyoruz, eğit iyor uz; diyoruz ki: 6284 sayılı Kanun’da mağdura
tanınm ış haklar bunlar, alınabilecek koruma tedbir kararlar ı bunlar, önleyici tedbir
kararlar ı bunlar, Kanun’un uygulamasıyla ilgili karşılaşabilecekleri sorunlar …
Çözüm odaklı eğitiyor uz personelimizi. Hatt a kendi kadr olar ım ızda düzenleme
yapmak suretiyle karakollar a kadar -en düşük birim bizim karakollar ım ızdır - kadın
ve çocuk suçlar ıyla ilgili bir im personelinin kim olduğunu belirlem işiz. Yani
Arnavutköy’ün Dur usu Karakolunda bir kadına karşı şiddet olayı olduğunda, bu
olaya kimin müdahale edeceği, risk analiz rapor unu kimin dolduracağ ı ve tedbir ler le
ilgili işlemler i kimin yapacağ ı ismen ve makam olarak bellidir.
BAŞKAN – Topar layabilir miyiz…
İL JANDARMA KO MUTANLIĞI KIDEMLİ BAŞÇAVUŞ MET İN GÖKTÜRK –
Hemen toparlıyor um.
Dolayısıyla, tam da bu noktada sayısal bir veri paylaşmak istiyor um: Biz
2014-2015 yıl ında ŞÖNİ M’e ya da kadın sığ ınma merkezine İstanbul İl Jandarma
olar ak 1 tane kadınım ızı teslim etmişiz, sadece 1. Çünkü bu ihtiyaç tespit edilmiş.
Ve bu iki yıl süre zarf ında çok şükür ki -hem kendi adım a hem kurumum adına
seviniyorum - ne intihar eden bir kadın olmuş ne hayat ını kaybeden bir kadın olmuş
ne de koruma tedbir kararı uygulandığ ı esnada zarar görene bir kadın olmuş.
Bu da şunu gösteriyor aslınd a: Bizler risk analizini doğru yapm ışız, doğru
koruma ve tedbir karar ını alm ışız ve sonuç da doğru yere var m ışız.
Hemen toparlıyor um Başkanım.
Sayısal anlamda başka bir ver i karşım ıza çık ıyor: Biz 2014 yılında 136 tane
koruma tedbir karar ı alm ışız. Bu 136 koruma tedbir karar ı 2015 yılında 60’a
düşmüş. Neden düşmüş? Bir, bize müracaat ve şikâyet sayısı düşmüş. İki, bizim
yapm ış
olduğumuz
eğitim
f aaliyetler iyle
halk ım ızı
bilinçlendirdiğimizi,
vat andaşlar ım ızı kadına karşı şiddet konusunda aydınlatt ığ ım ızı dü şünüyoruz.
“Beyaz Lale” isim li bir proje yapt ık Avrupa Bir liği paralelinde. Biz bu projeyle
1.500’e yak ın kadın ve erkeğe f abrikada, kıraathanede, mahallede, köyde eğitim
ver dik. Bu eğit im sonucunda bir f arkındalık oluşturduk.
Yine, okul, evet, bir eğiti m kurumu ama biz kışlayı da bir eğitim kurumu
olar ak görüyoruz ve bu amaçla askere gelen tüm Mehmetçiklerimize gerek toplumsal
cinsiyet eşitliği gerek evlilik öncesi bilinçlendirme gerekse kadına karşı şiddetin
önlenmesi konusunda Jandarma Genel Komutanlığ ı taraf ından hazır lanan eğitim
program ı kapsam ında eğitim ver iyoruz. İki yılda yaklaşık 4.500 Mehmetçiğe bu
konuda eğit im verdik ve kurum olar ak yet erince taşın alt ına elimizi koyduğumuzu
düşünüyorum hem kolluk anlam ında hem eğitim anlam ında.
Sık ınt ılar ım ız yok mu? Evet, var. Neden var? Biz Jandarma olar ak kırsalda
görev yapıyor uz. Yani bir Emniyet gibi şehir merkezinde her türlü hastanen, her
türlü kurumun, psikoloğun, Aile Sosyal Polit ikalar İl Müdür lüğünün sosyal hizmet
uzm anının, ŞÖNİ M’in, Çİ M’in olmad ığ ı yer lerde görev yapıyoruz. Siz de if ade
ettiniz, Kilis’e gittiniz, Harran’a gittiniz. Oranın en ücra yer ler inde Jandar ma
karakollar ı var ve imkânlar ım ız yett i ölçüde hem vatandaşım ızın yanında olmaya
çalışıyor uz hem vatandaşım ızı aydınlatm aya çalışıyoru z.
Beni dinlediniz için teşekkür ediyorum.
Sayg ılar sunuyor um.
BAŞKAN – Çok teşekkür ederim.
Aile hekimler imiz var aram ızda.
Doktor Arzu Tatlı Hanım, Doktor Hakkı Raşit Bey, hoş geldiniz.
Bu çerçevede sizin de saha gözlemlerinizi alalım.
Buyurun Doktor H anım.
DR. ARZU TATLI – Merhabalar.
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Ben Ar zu Tatlı. 2008 Almanya mezunuyum. 2010 yılından itibaren Esenler’de
aile hekimi olarak çalışmaktayım. Daha öncesinde de İstanbul Büyükşehir
Belediyesine bağlı kadın aile sağlığ ı mer kezleri ve evde bak ım birimlerinde çalışt ım.
Şu an 4 bin civar ında nüf usum var çalışt ığ ım bölgede. Bu bölge yüzde 50
oranında sosyoekonomik düzeyi düşük ve yüksek iki bölgeden oluşuyor. Bu
boşanma ve medyayla ilgili, konuştuğumuz bu iki konuyla ilgili olarak gözlem lediğim
benim, iki bölge de de bu aynı sorunlar ı aynı şekilde yaşıyoruz. Çünkü biz birey
yet işt irmeyi unuttuk. Kendi sor unlar ını kendisi çözebilen, ilet işim kurabilen, sosyal,
duygular ını if ade edebilen çocuklar yet iştirmeyi unuttuk. Biz, anne ve babalar ım ızın
maddi kayg ılar ı sebe biyle, çocuklar ım ızın doktor, avukat, mühendis olmasını istedik
ama onlar ın kendini gerçekleştiren birey olmasını unuttuk. Ve ben iki bölgede de
aynı sorunlar ı yaşıyorum. Bir taraf ı çocuklar ı şımartt ığ ı için sorumsuz çocuklar, bir
taraf ı maddi kayg ılarında n dolayı evde anne babasına isyan eden çocuklar. Yani iki
taraf ın da çocuklar ı sağlıklı bireyler değ il.
Özellikle çocuklar ı çok dinlemeye çalışıyorum. Kendim de 4 çocuk
annesiyim. Bu sebeple çok rahat söyleyebilirim ki bütün sorunlar ın kökünde bu
çocuklar ın sağlam bireyler yetişt irmemiz geliyor. Biz sağlam birey yetişt irmeyi
öğrenirsek, onlara güzel rol modeller imiz olursa ve eğitime yeniden önem ver irsek
bu sorunlar ın tekrar çözülebileceğini düşünüyor um.
Benim f ikirlerim bunlar. Başka sormak istediğiniz bi r şey varsa onlar ı da
cevaplayabilir im çünkü benden evde bakımla ilgili bilgi istenmişti ya da bu evlilik
öncesi muayenelerini yapıp rapor lar ını verdiğim iz için onunla ilgili bilgi istenmişti
ama…
BAŞKAN – Varsa elinizde paylaşabilirsiniz bizimle.
DR. ARZ U TATLI – Bunlar çok teor ik bilgiler. Evlilik için başvur an kişilerde
bizim aradığ ım ız sağlık şartlar ına değinmeme gerek var m ı?
BAŞKAN – Tamam, peki.
Teşekkür ediyorum doktor hanım.
Buyurun.
DR. FAT MA ZEHRA GÜNEŞER – Ben de on senedir bir inci basamak
hekimliği yapmaktayım.
Sevgili Komisyon Başkanım ız, sevgili m illet vekili üyeler imiz; çok önemli bir
konu, hoş geldiniz.
Toplumda şu anda son sığ ınak aile ve bu konuda yapılması gereken çok
şeyler var. Bu konuda elinizi taşın alt ına koyduğunuz için çok teşek kürler. Cidden,
arkadaşım ın dediği gibi, sağlıklı bireyler yet işecek ki gelecekte sağlam bir
toplumumuz olsun. Biz bundan önceki bazı eksiklikler in, bireysel anlamda sor umsuz
yet işen bir neslin ürünü aslında bu şey. Hâkim beyin söylediği gibi, kendisini
yet işt irmemiş, ilet işim bozuk, aile ortam ını tam bilmeyen, olgunlaşmam ış bir eyler,
bir türlü ergenliği bit memiş gençler yüzünden şu anda sorum suz ve kalitesiz aileler
var. Ö zellikle evlilik kalitesini art ır ıcı tedbir ler almam ız gerekiyor. Sadece sonuçlara
yönelik değil de, iletişimsiz ve Araf ’ta olan çok evliliğin ger iye dönüşü, kalitesini
art ıracak ve or ada yet işen sağlık lı bireyler in, çocuklar ın yetişmesini sağlamam ız
gerekiyor.
Aile hekimine ilk ulaşıyor toplumda hastalar ın çoğu. Bir problem olduğu
zam an mahallede ya muhtara giderler önce ya Kur’an kursu hocalar ına gider,
toplumda ilk ulaşabilecekleri kişiler den bir iyiz biz de. Yani bir aile hekim i olarak
senede 10-12 bin hasta görüyorum. Evlilik raporu için gelenler genelde f iziksel
problemlere, bulaşıcı bir hastalık var m ı diye bak ıyoruz. Fakat onlar ın aslında
psikolojik alt yapıda bir sık ınt ı var m ı diye en azından…
Mesela normalde bir sürücü belgesi ver iyor uz veya sağlık raporu ver iyoruz,
bir beyan f ormu alıyoruz onlardan. “Epilepsi var m ı, bundan önce ağ ır bir hastalık
geçirdin mi? Hayır, ben ağ ır bir hastalık geçirmedim.” diyor, ismini yazıyor ve imza
at ıyor. Biz o f ormu alıyoruz. Evlilikle ilgili bütün r apor larda da biz bir im za
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alabilmeyiz. Demeli ki işte benim öf ke kontrolüyle ilgili bir problem im y ok veya daha
önce psikolojik bir sık ınt ı yaşamadım… Bazı şeyleri sadece sorular la “Evet, bu
evlilikte önem li.” diye f arkındalık oluştur abileceğimiz en azından ilk etapta bir test
oluşturabilmeliyiz, bir beyan oluşt urabilm eliyiz.
Bir iki günde bile oluştur ulabilecek bir şey. Psikolog, sosyolog veya bu
konuda gerçekten en sağlık lı sorular ı tespit edecek bir test oluşturulsa, aile
hekimler ine bir günde otomatik f ormat gidiyor. Hepsi bilgisayarda zaten. O zam an
evlilik raporuna gelecek insanlar “Evet, şunlar ş unlar çok önemli. Bir ailede olm ası
gereken en önemli şey bu sorular ve bunlar ı evet beyan ediyor um, bir ailenin
sorumluluğunu almayı önemsiyorum.” diye ona imza atabilir.
Mesela geçen senelerde insanlar çif t olarak geliyordu evlilik raporu almaya.
Ama bu aralar çok tek tek geliyorlar. Yani sadece f iziksel şeyler le alakalı. Bakanlık
evliliğe hazır lık raporu gönderdi. Daha çok korunma yöntemler i veya f iziksel
bulaşt ır ıcıl ık veya bir hastalığ a karşı tedbir ler var.
Aslında hastalık lar ın pek çoğunun temelinde zaten psikoloj ik sık ınt ılar var.
Bir şeye üzülüyor veya işte büyük stresler i var, şiddetli baş ağrılar ı çekiyor ama
onun nedenini bir tür lü bulam ıyor uz veya o hayat kalitesini düşürüyor.
Çocuklar geliyorlar. Genelde anne daha çok müdahil. Aşılara anne ge liyor,
diğer bütün hastalık lar la ilgili anne geliyor. Babalar çoğu zam an iş bahanesiyle
buna kat ılm ıyor. Aileler in bu tür ortak kat ılabileceği şeyler i sağlamam ız gerekiyor.
Bunlar ın Bakanlık taraf ından ortak çalışmalar la yapılabilmesi lazım.
BAŞKAN – Topar larsanız sevinirim doktor hanım.
DR. FAT MA ZEHRA GÜNEŞER – Tamam.
Bir de, medya çok önemli. Kısa kamu spotlar ı oluyor. Hasta ertesi gün
geliyor “Doktor hanım, ilaçlar la ilgili bir şey vardı. Ben size sormadan ilaç
kullanm ıyorum.” Aslında bizim tek tek insa nlara ulaşmam ız çok zor ama kamu
spotlar ıyla, T witter’da Facebook’ta kısa f ilmler le özellikle ailenin değerini,
bir likteliğin değerini, muhabbet i art ır ıcı yöntemler i…
Mesela şu anda bütün dizilerde, çok seyredilen dizilerde bak ıyoruz
muhakkak aileyi par ça layıcı ör nekler var . Onlar ı toparlayıcı, muhabbeti art ır ıcı neler
yapılabilir iz, onlar ı yapmam ız gerekiyor.
Fiziksel hastalıklar konusunda zorunlu tedaviler var. Mesela psikoloj ik
problemi olan eşler var. Onda kimse zor layam ıyor onu tedaviye. Mesela tüber küloz
nasıl toplumsal bir hastalıksa, topluma zar ar veriyorsa, bir öfke kontrolü problemi
olan veya komşular ına zarar veren psikolojik sık ınt ılar ı olan hastalar ı da bir şekilde
tedaviye zorlayabilmemiz gerekiyor. Bu ya eşinin im zasıyla veya şeyle. İlle kol luk
güçleriyle değil ama bir şekilde bunu zor lamam ız gerekiyor. Çünkü bunun bir
sonrası aşam a şiddetle, öldürmeyle f arklı… Yani bu ihmal edildiği zaman çok büyük
problemler çık ıyor çünkü.
Her şeyden önce tüm toplumu ele almam ız ama medya ve kamu spotlar ı
üzerinde en çok duruyorum. En çok et kili olabileceğim iz ve topluma direkt et ki
sağlayabileceğimiz yer o. Biz hep perif erde birer birer kalacağ ız. Biz m ilyonlar ı
etkilemek istiyoruz çünkü.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum doktor hanım.
Eksik kaldığ ını düşündüğünüz bir konu var sa yazıl ı olarak alalım. Son
söylediğinizi önemsiyor um. “Fiziksel hastalıklarda zorunlu tedavi varken psikolojik
rahatsızlık lar da, ağ ır durumlarda niçin zorunlu tedavi yok.” dediniz. Bu önemli bir
konu.
Doktor beye söz ve r eceğim.
Buyurunuz.
DR. HAKKI RAŞİT – Sayın Başkan, sayın katılımcılar; herkese merhabalar.
Biz sağlık kavram ını bütüncül bir kavram olarak ele alır ız. Hastanın sağlığ ı
hem organik sağlığ ı bedenî sağlığ ı hem r uhi sağlığ ını kapsayan bir kavram ve aile,
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bu ruhi sağlık anlam ında çok önemli bir yer. Aile hekimliği sistemi birkaç yıl önce
oluşturulduğunda birkaç yıldan beri tüm istatistiki verilere göre nasıl hastaneye
gereksiz başvuruyu çok azaltt ıysa, ben, aynı şekilde, sistemsel olarak bir önleyici
aile danışmanlığ ı sisteminin kurulması gerektiğini düşünüyorum. Mesela diğer aile
hekimi hanım evlilik niyet iyle hast a bize başvur duğunda bir f orm doldurmaktan
bahsett i. Bunu aile hekimler inin çok sağlıklı bir şekilde yapabileceğini çok
düşünmüyorum.
Hükûmetimizin şu anda “HASAM” diye t üm ilçelere kurmayı planladığ ı hem
aile hekim lerini içeren hem psikolog içeren, diş hekimlerini içer en büyük bir
düşüncesi var. Mesela buraya aile danışmanı entegre edildiğ inde, hasta bize evlilik
niyetiyle başvuru amaçlı geldiğinde biz bunu önce aile danışmanına yönlendirip,
daha sonra oradaki f orma göre gerekli görürsek bir üst uzmana psikoloğa veya
psikiyatra yönlendirip ona göre evlilik şeyinin verilmesi. Böyle bir önerim olabilir.
Eğitimin çok önemli olduğunu düşünüyor um. Geçenl er de rast ladığ ım bir ver i,
Türkiye’de evlenen çif tlerin beş yılda boşanma istatist iği yüzde 50’lilerin üzerinde.
Ama bu çif tlerin bir yıl içinde tekrar bir araya gelme istatistiği yine buna çok yakın
bir rakam. Evlenmeden önce insanlarda buna hazır lığ ın ol m adığ ı, gerekli eğitim in
ver ilmediği belki. Evlilik öncesi danışmanlık, eğitim in çok önemli olduğunu
düşünüyorum. Eğer bu “HASAM” dediğim yere entegrasyon gerçekleşmezse bile,
hasta bize geldiğinde, mesela aile danışmanı veya aile psikoloğu, hastaya “ Bak
şuraya gedeceksin, şöyle randevu alacaksın.” diye somut şekillerle, “Sen bir aile
danışmanına başvur. ” değil de “Bak, bizim ilçemizdeki aile sosyal merkez burada ve
oraya başvur.” ve or aya gittiğinde hastaya k ısa zamanda hizmet verilmesi. Bur ada
personel yetersizliği var sa onun sağlanm ası önemli olacakt ır diye düşünüyorum.
Söyleyecekler im bu kadar.
BAŞKAN – Çok teşekkür ediyorum.
Herkesin çok yorulduğunu f arkındayım ama bir t ur daha devam etmemiz
gerekiyor. Bekleyen konuklar ınız var. Bu orada çok f ormel g idince biraz yorgunluk
oluyor.
Bugün aram ızda Fransız Lisesi öğrencileri var. Çocuk gelinler le ilgili bir
proje hazırlam ışlar. Onlar ı da çok bekletmemek adına onlar ın proje sunum lar ını
araya almak istiyorum.
Buyurun.
SAİNTE PULCHÉRİE FRANSI Z LİSESİ MÜDÜR YARDI MCI SI MİNA AKCEN –
Sayın Başkan, değerli vekiller imiz ve tüm değerli kat ılım cılar; Sainte Pulchérie
Fransız Lisesi olarak gerek Okul Müdür ümüz, ben Türk Müdür Başyar dımcısı ve
Fransızca
Öğretmenim iz,
öncelikle
sizler i
sayg ıyla
selam lıyoruz.
Burada
bulunmaktan son der ece gurur duyuyoruz ve davet inize de çok teşekkür ediyoruz.
BAŞKAN – Ben teşekkür ederim katılım ınız için Komisyonum uz adına.
SAİNTE PULCHÉRİE FRANSI Z LİSESİ MÜDÜR YARDI MCI SI MİNA AKCEN –
Sağ olun ef endim.
Okulumuz bir kadın taraf ından ku rulmuş olan, uzun yıllar boyunca kadınlar
taraf ından yönet ilm iş olan ve k ız okulu olar ak f aaliyetini sür dürmüş olan bir okuldu
2000 yıl ına kadar. Dolayısıyla, kendimize bir m isyon addediyoruz kadınlar
bağlam ında çalışmalar yapmak, projeler üretmek açısında n ve bir eğitimci olar ak
hepimiz, şuradaki hazırunun, en başından beri toplant ının hep gençlerin eğitimi,
çocuklar ın eğit imi, duyarlıl ığ ı, hassasiyeti ve toplum a birer birey olarak
hazır lanması konusunda vurgu yapt ılar, bundan memnuniyet duyduk. Çünkü bizl er
eğitimciler olarak ve yetkililer olarak her zaman “Yar ının büyükler i bugünün
gençler i.” diyoruz, “Sözler i hep size bır akacağız.” diyoruz, “Yar ının mimar ısınız.”
diyoruz. Dolayısıyla, şimdi, sözü gençler e bırak ıyoruz.
Son dört yıldan beri de kadınla ilgi li gerek kadına yönelik şiddet gerek
kadının toplumdaki yeri gerek kız çocuklar ının eğit imi ve bu yıl da çocuk gelinler, ki

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İ ncelenmemiş Tutanaktır
Komisyon : Aile Bütünlüğü
Tarih : 09/04/2016

Saat :

Kayıt: Aile Büt

Stenograf :

Uzman :

Sayfa: 20

boşanmalar ın belki de en temel f aktöründen biri, onun için bu pr ojelerimizi
sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz.
Teşekkür ediyo ruz.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
SAİNTE PULCHÉRİE FRANSIZ LİSESİ ÖĞRENCİSİ İSMAİL BUĞRA
KÖROĞLU - Öncelikle herkese merhaba.
Burada olmam ıza izin veren insanlar veya bizi buraya çağ ır an herkese çok
teşekkür ediyorum. Burada olmak hepimiz için çok büyük bi r onur. Özellikle lise
senemde böyle büyük bir projenin parçası olacağ ım ı hiç düşünmemiştim. Ama bana
bu f ırsat ı veren insanlar a teker teker teşekkür etmek istiyorum.
(Ses sistemindeki ar ızadan dolayı bu k ısım tutanaklara geçir ilemedi)
Üçüncü senemizde de “kadına şiddet” ana konumuz oldu. Toplumda bunun
artması bu konuyu seçmemizde etkili oldu. Bununla üzer ine “Adım Kadın” isimli bir
belgesel yapt ık. Bunu Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde okulumuzda sergiledik.
Kadınlara olan taciz ve bunun dile getir ilememe si ve devletin korumasına rağmen
işlenen cinayetler oldu.
Bizim bu konuda, erken evlilik, çocuk gelinler konusunda birkaç tane
öner imiz var. Ben ilkini size sunmak istiyorum. Burada “Akran Komisyonlar ı” olar ak
adlandırdığ ım ız bir çözümümüz var. İlçelerde 16- 18 yaşlar ından bir komite
kurulması ve bu insanlar ın, erken evlilik riskinde olan insanlar la, kadınlarla, genç
kadınlar la konuşması. Yani bizim burada düşüncemiz, bir genç kızın herhang i bir
arkadaşıyla bu konuyu konuşmasının daha kolay olacağ ı, belki b üyükleriyle dile
getiremeyeceği olayı böyle bir çözüm önerisinde bulunduk.
Duyar lı ve yapıcı bir komite kurulması Millî Eğit im ilçe müdür ler i taraf ından.
Bunun sivil toplum örgütlerinin de tem eller ini atacağ ını düşünüyoruz. Ve benim
kendi düşüncem, gençle rin f aaliyete geçmesi “Daha gençsin, otur yer ine, sen böyle
işlerle çok uğraşma.” gibi şeylerden kurtulmam ız gerektiğini ve aynı zamanda
içgüdüsel bir bilinç oluşturabileceğini düşünüyor um.
Burada Japonya ör neğini vermek ister im. Japonya’da eğer hastaysan ız
maske takmak zor undasınız ki hastalığ ınız bir ine geçmesin. Bu yasalar da
belir lenm iştir. Ancak bir polis size gelip bunu sormaz hasta m ısınız maske takıyor
musunuz diye. Çünkü teker teker herkesi görürsünüz. Buradaki Taksim’e
çıkt ığ ınızda turist ler e de b akın. Onlar ın mutlaka bir maskesi var dır. O zaman hasta
olduğunu anlayabilir siniz.
Herkes yasalarca diretilmeden bir şeyleri yapmak peşinde, yasalara uym a
peşinde. Biz, bence, böyle projeler yaparak içgüdüsel bilinç oluşturduktan sonra
ilerlemeye ve gençl erin bu konuda f aaliyette bulunmasına yardımcı olabilir iz.
Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
Arkadaşıma söz ver iyor um.
SAİNTE PULCHÉRİE FRANSIZ Lİ SESİ ÖĞRENCİSİ OKYANUS ŞEN – Sainte
Pulchér ie Lisesi, 11. sınıf öğrencisi Okyanus Şen.
İkinci önerimiz, kü çük yerleşim lere nasıl ulaşılacağ ı. Bildiğiniz gibi küçük
yer leşim lerde devletin denetim kurumları genellikle pek aktif değil bunun çeşit li
sebepler i olabilir ancak bunlar ı şu anda burada irdeleyecek değiliz.
Bununla ilgili denetimden ziyade daha çok bir bilinçlendirme projesi olar ak
öğretmenler le muht arlar ın beraber çalışıp, öğretmenler in çocuklar ı, muhtarlar ınsa
zat en at anmayıp seçildiği için insanlar ın güvenini kazandığ ından insanlara bu
konularda bilinç kazandırma yönünde çalışmalar ı olmasını öngörüyor uz. Bununla
bir likte dinî görevlilerin başlıca ve doğal olar ak imamlar ın cuma hutbeler inde çocuk
gelinler konusunda hutbe vermeye teşvikini öngörüyoruz. Çünkü bildiğiniz g ibi
genellikle cuma hut belerine erkekler kat ılır ve kadına şiddette, çocuk gelinlikte
özellikle at aerkil g elenekler hep öndedir ve böyle önemli bir konuya cuma
hutbeler inde değinilmesinin sorunu büyük ölçüde azalt acağ ını düşünüyoruz.
Sözü bir sonraki arkadaşıma ver iyorum.
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SAİNTE PULCHÉRİ E FRANSIZ LİSESİ ÖĞRENCİSİ AYŞE AKIN – Saint e
Pulchér ie Fr ansız Lisesi öğrencisi Ayşe Akın.
Bir diğer önerim iz de, biliyoruz ki Millî Eğitim Bakanlığ ı şu anda mesleki
eğitime çok önem veriyor. Ve biz inanıyo ruz ki k ızlar ve erkekler eşittir ve k ızlar da
toplumda genelde er keklerin yapabilecek ler ini düşündüğ ü, “Erkekler yapabilir k ızlar
yapamaz.” denilen meslekleri erkek olmasına gerek olmadan iyi bir şekilde
başarabilecektir. Ama ailenin k ızlar ı eğit mek istemediği yerlerde, kızlar ın toplum un
“Kızlar daha iyi yapabilir.” dediği mesleklere yönlendirilmesi gere ktiğini
düşünüyoruz. Bu nedenle, küçük köyler de yaşlı ve hasta bakım ı, sağlık hizmet ler i,
hemşirelik gibi meslek dallar ına k ızlar ın yönlendir ilmesi ger ekmektedir. Bu sayede
ailenin k ızlar ı okutma oranı daha yükselecektir. Bu sayede amacım ız, k ızlar ın
zor un lu eğit imden sonra bile eğitim ine devam etmesi ve evlendirilme yaşlar ının
geciktirilmesidir. Ayr ıca, k ız çocuklar ı bu sayede bir diploma sahibi olacak ve ileride
yapabilecekleri bir iş alanı edineceklerdir.
SAİNTE PULCHÉRİ E FRANSIZ LİSESİ ÖĞRENCİSİ ZEYNEP KIVRAK –
Sainte Pulchér ie Lisesi öğrencisi Zeynep Kıvrak.
Öncelikle ülkemizde çocuk gelinler sorununun sürekli tart ışıldığ ını f akat bir
sonuca var ılamadığ ını görmekteyiz. Bu sebept en ben daha çözüm odaklı bir öneri
sunmak istiyorum.
Sağlık personelinin y ür üttüğü sağlık eğit imi odaklı bir bir imin oluşturulması;
anne ve babalara ayr ı eğitim ver ilecek, annelerle iletişim kurularak çocuklar ının
evlendirildikler i
takdirde
nasıl
sorunlar
yaşayacaklar ı
anlat ılacak
ve
bilgilendir ilecek. Çocuklara ayr ı bir eğitim verilecek. Bu eğitim psikolojik travmalar ı
kapsayabilir, cinsel istismardan nasıl kaçınılacağ ı gibi unsur lar ı kapsayabilir.
Amaçlar ım ız, doğumlar ı düzenlemek, anne bebek ölümlerini azaltmak ve
sağlık kontrolünü sağlamak.
Teşekkürler.
BAŞKAN – Var m ı ilave edeceğiniz bir şey?
SAİNTE PULCHÉRİ E FRANSIZ LİSESİ ÖĞRENCİ Sİ AYŞE AKIN – Aslında
birkaç tane daha önerimiz var. İsterseniz onlar ı da paylaşabiliriz.
BAŞKAN – Tamam, peki.
SAİNTE PULCHÉRİ E FRANSI Z LİSESİ ÖĞRENCİ Sİ AYŞE AKIN – En küçük
köylerde bile art ık televizyon bulunmakta ve sosyal sorunlar la ilgili kamu spot lar ının
art ır ılar ak halka daha kolay bir şekilde ulaşılabilir.
Ayr ıca, belediyelerde bu konuda seminerler ve konf eranslar düzenlenmesi
gerekmekte.
Günümüzde şu anda evlilik programlar ı var, diziler var, müzik programlar ı,
yem ek programlar ı var ama yirmi dört saat halk ı bilinçlendir ecek bir televizyon
kanalı bulunmamakta. Böyle bir kanalın oluşturulması halkın düşünmesine ve
bilinçlenmesine gerçekten f ayda sağlayabilir.
Aynı zamanda, birçok kişinin b urada bahsetti medyanın dilinden bahsetmek
istiyorum. Medyanın dili şu anda cinayetlere gerekçe bulucu, cinayet leri önleyici bir
dilde değil. Örnek vermek gerekirse “Yemek yapmadığ ı için karısını öldürdü.” gibi
bir başlık görüyor uz genelde. Burada kadının r olü yemek yapmak, temizlik yapm ak
gibi roller i halk ın zihinler ine sokuluyor ve bu nedenle de insanlar, sanki kadını böyle
bir şey yapmadığ ı için öldürmenin nor mal olduğunu düşünüyor. Medyanın bu gibi
hassas konular da dilinin daha hassas olması gerektiği g örüşündeyiz.
SAİNTE PULCHÉRİ E FRANSIZ LİSESİ ÖĞRENCİ Sİ OKYANUS ŞEN – Bir
diğer önerim iz, yine, bilinçlendirme kapsam ında. Biliyorsunuz köylerde evinden
çıkamayan nüf us oldukça f azla genellikle kadın olmak üzere. Kız çocuklar ve
anneler evler inden çok çıkma z ve genellikle ev işleriyle ilgilenirler. Bu bağlam da
okula gitmeyen ya da gidemeyen k ız çocuklar ına öğretmenler ulaşamaz ve evinden
çıkmayan annelere de hiç kimse ulaşamaz. Dolayısıyla, evden eve gezecek
bilinçlendirme
komisyonlar ı
kurulm asını
öngörüyoru z.
Bu
bilinçlendir me
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komisyonlar ının da aile planlaması, çocuk gelin olmanın neden yanlış olduğu ve
nasıl sonuçlar doğurabileceğine dair bilinçlendirme çalışmalar ı yürütmesini
öngörüyoruz.
SAİNTE PULCHÉRİE FRANSI Z LİSESİ Ö ĞRENCİSİ ZEYNEP KIVRAK – Daha
çok çözüm önerisi değil de ben çarpıcı bir saptamadan bahsetmek istiyorum.
Bildiğiniz gibi, son dönemlerde Sur iye g öçmenlerinde çocuk gelin sayısında
art ış gözlemliyoruz ve kadın pazar ı var. Bunun nedenleri k ız çocuklar ının…
BAŞKAN – Böyle bir ver i var m ı eli nizde bunu söylemek için?
SAİNTE PULCHÉRİ E FRANSIZ LİSESİ ÖĞRENCİSİ ZEYNEP KIVRAK –
Kesinlikle var.
BAŞKAN – Ar aşt ırma ver isi mi var elinizde?
SAİNTE PULCHÉRİE FRANSIZ LİSESİ ÖĞRENCİSİ ZEYNEP KIVRAK – Evet,
okulumuzda yapılan bir panelde paylaşılan bir bi lgiydi.
“Başlık değil, ücret. ” diye bir başlık koydum slaytta. Bunun sebebi, başlık
parası adı alt ında bunun yapıl ıyor olm ası. Kadınlar ın çok azımsanacak paralara
sat ılıyor olmasından kaynaklanıyor.
Teşekkür ediyorum.
SAİNTE PULCHÉRİE FRANSIZ Lİ SESİ ÖĞREN Cİ Sİ OKYANUS ŞEN –
Kapanışı, öncelikle, Nazım Hikmet adlı şair imizin “Arkadaşlar bakmayın gözlerim e/
Bu milyonlar ın gerçek öyküsüydü.” dizeleriyle kapatmak istiyoruz.
Şu anda yaşananlar bize çok uzak olabilir çocuk gelinler le ilgili. Bu
genellikle büyük me tropoller de bunun izler ini çok rastlanm ıyor ya da biz
duymuyoruz. Ancak bu sorunlardan ve bunun getirdiği diğer sorunlardan muzdar ip
olan çok büyük bir nüf us var ve bununla ilgili çözümlere gidilmesini istiyoruz.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum çabanızdan ve s unumunuzdan dolayı.
Ama bir küçük bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum. Ben Aile Bakanlığ ının
kuruluşunda görev yapm ış birisiyim 2011’den it ibaren. Ondan önce yapılan ve
2012’de yenilen Diyanet İşler i Başkanlı ve Aile Bakanlığ ının bir iş bir lik protokolü
var yaklaşık yedi yıldır uygulanıyor. Cuma hutbeler i, kadına yönelik şiddet, çocuk
gelinler ve kız çocuklar ının eğ itime er işimiyle ilgili bir prot okol yaklaşık yedi yıl dır
uygulanıyor ve bu protokol kapsam ında hutbeler ver iliyor. Bu bilgiyi de sizinle
paylaşmak istedim.
Üyeler imizin sor usu var sa sorular ı alalım , devam edelim.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Teşekkür ediyor um Sayın Başkan.
Hepinizi sayg ıyla selamlıyorum.
Doktor Hüsnüye Erdoğan, Konya AK PARTİ Millet vekili.
Çocuklar ım ız güzel çalışmalar yapm ış ama b en şu soruyu sormak istiyorum.
Bunlar ı yaparken perif erde bir yere gidip, köy mesela. Köylerden söz ediyor uz.
Oralar ı gördük mü bizzat bu çalışmalar ı yaparken?
SAİNTE PULCHÉRİE FRANSIZ LİSESİ ÖĞRENCİSİ İSMAİL BUĞRA
KÖROĞLU – Ben bundan önce bir köyde bulu ndum. Kar adeniz’de bir köydü bu.
Kendi yaşıt ım -o zam an 14 yaşındaydım - bir k ızın gelinlikle evlendir ilmeye
götürüldüğünü gördüm. Kardeşim daha o zam an 9 yaşında ya da 8 yaşında sanır ım.
Bana büyük bir saf lıkla “Ağabey, bak, senin yaşında birine benziyor. Bununla
arkadaş olabilirsin. Zaten sık ılıyordun.” dedi. Ama, maalesef , o genç kadın ar t ık
benim arkadaşım olmaktan başka bir yer e doğru gidiyor, o art ık evleniyordu.
Ben böyle şeyleri yaşadım. O zaman beni şoke etmişti t abii. Gerçekten ne
diyeceğimi bileme m iştim. Babama soramadım, anneme sor amadım bunlar neden
oluyor diye. Belli bir sür e konuşamadım bu konu üzerine. Ancak şimdi size
söyleyebilirim ki, bazı yerlerde bunu gerçekten ilk elden gördüm ve ben, yine, şunu
söylemek istiyorum, şöyle bir söz vardır: Gençler bilebilse, yaşlılar uygulayabilse
diye.
Gençler imiz bilirse, art ık bilmeye başlar larsa ve uygularlarsa, yaşlılar ın art ık
bence söylenmeye veya bundan sonr a kendilerini üzm eye gerek kalmayacağ ını
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düşünüyorum. Gençlere gerçekten f ırsat verir sek bu d inam izm le çok büyük şeyler
başarabiliriz. Gerçekten, ben bir şey yapmak, hep f aaliyete geçmek konusunda
kendimi iterim ve f aaliyete geçmek benim için çok önemlidir . Bana eğer bu f ırsat
ver ilirse ben f aaliyete geçmek için kesinlikle durmayacağım ı size belir tmek
istiyorum.
BAŞKAN – Sağ olun gençler.
Teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz. Çünkü çok yoğun bir program ım ız var
ve epey bir konuğumuzu da bekletiyoruz.
Hemen devam edelim.
Şimdi, aram ızda sivil toplum kuruluşlar ı ve yerel yönet imler temsilciler imiz
de var. Ümraniye Belediyesi Kadın Konukevi Müdürü Dikmen Oğuz, hoş geldiniz.
Siz konukeviyle ilgili bilgi vereceksiniz sanır ım bizlere.
Buyurunuz.
ÜMRANİYE BELEDİ YESİ KADIN KONUKEVİ MÜDÜRÜ DİKMEN OĞUZ Ümraniye Belediyesi Kadın Konukevi Müdürüyüm, aynı za manda Tef tiş Kurulu
Müdürlüğünü yapıyor um belediyemizin.
Ben de Kadın Konukevine alt ı yıldır ruhsat alarak açıl ışını yapt ım ve alt ı
yıldır orada birebir, geceli gündüzlü, 7/24, bayram lar ı da onlarla geçirer ek idare
etmeye çabalıyor um.
Öncelikle şunu söyle meliyim: Kadın Konukevinde gece görevlisinden
hemşiresine, psikoloğuna kadar çalışacak tüm personelin bir noktada özver ili olm ası
ve sever ek, isteyerek bunu bir gönüllü esasıyla yapması ger ektiğini çok iyi kavram ış
bulunuyorum. Benim genel olarak boşanma n edenleri arasında değineceğim husus
genellikle bize gelen kadınlar ım ızda algıladığ ım ekonomik sık ınt ılar, art ı madde
bağ ımlılığ ı, buna paralel olarak da şiddet doğuyor. Erkeğin kadını dövmesi, bütün
hırsını ondan çıkarm ası doğuyor. Ondan sonrasında da çoğu nlukla aldatma geliyor.
Ama bu aldatma sadece erkeklerin değil, bu mutlaka bize gelen kadınlar ın yüzde
90’ının evlilik içi bir başka, telef onla veya İnternet yoluyla kurduğu, aradığ ı
merhameti, şef kati veya duygusallığ ı yani herhangi bir f iziki ilişkiye gi rmeden
bulmaya çalışt ığ ını g ördüm ben.
Biz bayanlar ım ızı belediyemizin de pr osedür ü gereği Başkanım ız Sayın
Hasan Can Bey’in de bu konuda çok hassas olması nedeniyle daha çok aileyi
yıkmayı değil, aile birliğini sağlamaya yönelik işletmeye çalışıyoruz. Ar t ı, sadece üç
ay, alt ı ay tutup bir otel mant ığ ıyla işletmiyoruz. Bir sonuç almaya yönelik veya
bayan herhangi bir akıl hastalığ ı varsa onu, işt e, geldi, sığ ındı, bar ınma iht iyacını
giderdi, yollayalım demiyoruz. Onun her hangi bir kuruma yerleşmesi için el imizden
geleni yapıyor uz.
Bunun dışında çözüm öneriler i için -ben çok kısa konuşacağ ım, söz
ver ileceğini bilmiyor dum, kusura bakmayın, hazır lık lı gelm edim - benim üstünde
özellikle dur duğum bir nokta var. Bu alt ı yılın bana öğrettiği, yaşam ın içinde ben de
bir k ız çocuğu annesiyim; aynı zamanda eşimden 17 yaşındayken k ızım ayr ıldım.
Eğitimli bir erkeğin şiddetine, f iziki değil ama manevi bask ısına, şiddet ine maruz
kaldım. Hâlâ da görüşüyoruz çocuğum olduğu için eşimle ortak yer lerde. Şu an
benim kızım da 20 yaşında evlendi ve 1 çocuk annesi. Yani hepim iz birtak ım şeyleri
yaşıyoruz. Ben 53 yaşındayım, anneanneyim. Şimdi, k ızım a aile bir liğinin önem ini
anlatmaya çalışıyor um. İkisi de öğrenci, damadım da. Ona anlatmaya çalışıyor um
ama hepsinden önemlisi sayın v ekillerim, İslami değerleri, maneviyat ı vermeye
çalışıyor um. Benim naçizane düşüncem bu. Bizim dinim iz o kadar güzel bir din ki
İslami değerler i verirsek, İslam’daki evlilik kavram ını öğretirsek, kadın -erkeğin
görevler inin bilincini ver irsek çok küçük yaşl ardan itibaren bu sık ınt ılar kalmaz
çünkü hepimiz insanız, nef simiz var. O nef sin önüne acım a hissim izin, merhamet
hissimizin, sevmenin, Allah’tan gelen her şeyi sevmenin f arkına var ırsak, naçizane
düşüncem, bu sorunlar ın hiçbiri kalm ayacakt ır. Çok küçük y aşlardan it ibaren
değerler eğitim i, İslami bilgilerim izi ver memiz gerektiğine inanıyorum. Aksi hâlde,
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maalesef , Avrupa’nın, Amerika’nın bize yapmaya çalışt ığ ı, parçalanma, aileyle
başlayarak parçalayıp ülkemizi dağ ıtmasına yardımcı olmuş oluruz.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
ÜMRANİYE BELEDİ YESİ KADIN KO NUKEVİ MÜDÜRÜ DİKMEN OĞUZ – Ben
teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Büyükşehir Belediyesi adına burada konuklar ım ız var.
Sayın Genel Sekreter Yardımcım ız Nihat Macit Bey aram ızdalar. Emine
Çınar Akalın Sosya l Hizmetler Daire Başkanı aram ızdalar. Dr. Muzaf f er Saraç
Sağlık Daire Başkanı aram ızdalar.
Özellikle sizden r icam, koruyucu, önleyici tedbir ler kapsam ında hem… Çünkü
açılış konuşmamda da söyledim, engelli ve yaşlı hizmet ler ini de açık çası çok
önemsiyoruz aile bütünlüğü açısından olan hizmet ler noktasında. Kadın çocukla
beraber engelli ve yaşlı hizmet ler inde ve yerel yönet imlerin Avrupa örnekleri
tamamen böyle. Yer eldeki uygulayıcılar la bu tür hizmet ler ağır lıklı olarak veriliyor.
O anlamda bir sunum beklen tim iz var sizden.
Teşekkür ediyorum.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİ R BELEDİYESİ GENEL SEKRETER YARDI MCISI
NİHAT MACİT – Sayın Başkanım, sayın millet vekiller imiz, k ıymet li kat ılımcılar; ben
de hepinizi sayg ıyla selamlıyorum. Bu toplant ının hayır lı olm asını, hayır lı son uçlara
vesile olmasını diliyorum.
Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olar ak hizmet birim iyiz. Öneriler i değil
aslında, Başkanım ızın if ade ettiği gibi, yapt ıklar ım ızı çok kısa olarak anlatt ığ ım ızda
bu yapt ık lar ım ızın aile büt ünlüğünün korunması noktasında önleyici tedbir ler
olduğunu da görebileceğiz. Tabii, bazı konuşmacılar ım ızın söylediği gibi biz de eğer
bu toplant ının, önceden haber imiz olsaydı, çok daha kapsamlı, detaylı Büyükşehir
Belediyesinin yapt ık lar ını anlatma imkânım ız olurdu. Gerçi f ormat da ço k uygun
değil. O yüzden, ben, müsaade ederseniz, çok kısa olarak arz etmek ist iyorum.
Eksik bırakt ığ ım yerlerde iki dair e başkanım ız da onu tamamlarlar.
Şimdi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım ız Sayın Kadir Topbaş Bey bu
noktada çok hassas. Onun talim at lar ı, destekleriyle biz aile merkezi çalışmalar ım ızı
2 daire başkanlığ ı, 6 müdürlük ve çok sayıda merkezlerimizde bu hizmet ler i
yür ütmekteyiz. Şimdi, biz bu birim ler imizle, müdürlüklerimizle, merkezlerim izle
günde ortalama 4 bin aileye konuk oluyoruz. He r eve gitt iğimizde o evle ilgili büt ün
ver iler i kendiler inden, aileden dinliyoruz. Ailenin tespit ini, ihtiyaçlar ını belirliyor uz.
Ailenin detaylı f otoğraf ını çekiyoruz ve sonra o iht iyaçlara göre de bizim ilgili
bir imler imize yönlendir iyor uz. Örneğin, aile de eğer ister çocuk ister yet işkin
psikolojik danışmanlığa ihtiyacı varsa… Bizim şu anda İstanbul’da 18 f arklı yerde 18
psikolojik danışma merkezlerim iz var. Hemen buraya yönlendirmek suretiyle bunlar ı
iht iyaçlar ına göre 1 def a mı olur, 3 def a mı olur, 5 def a mı olur, seanslar hâlinde
bunlar ı yönlendir iyor uz ve bunlar la takibini de sürekli bu merkezlerim iz marif etiyle
yapıyoruz.
Diğer taraf tan, bu ailenin ayni yardım a m ı iht iyacı var, onun tespit ini
yapıyoruz. Yine, ilgili bir imim ize havale etmek suretiy le o bir imim iz marif etiyle ayni
yar dım lar yapıyoruz. Yine, bu ailelerin nakdî yardım a iht iyacı varsa yine ilgili
bir imler imize yönlendirmek suretiyle bunlar ın da ihtiyaçlar ını gidermeye çalışıyoruz.
Diğer taraf tan, sağlık hizmetler i sorunlar ı varsa -biraz önce hanım ef endinin
bir i bizim merkezlerimizde çalışt ığ ını söyledi, çok da memnun oldum - hâlâ o
hizmet ler imiz, evde sağlık hizmet ler imiz devam ediyor. İht iyaç varsa tabii bizim
şartlar ım ıza uyan, yaşlı, aciz olmak suretiyle doktorlar ım ız, hemşirelerim iz, hasta
bak ıcılar ım ız mar if etiyle bu aileye gidiyoruz, onlara hizmet ler imizi götürüyoruz. Eğ er
bizim doktorlar ım ızın yet işemeyeceği bir noktaysa, hasta o noktadaysa ve kendi
imkânlar ıyla hastaneye gidem iyorsa yine bizim ilgili birimlerim iz onlar ı evinden
almak suretiyle hastaneye götürüyorlar ref akatçi olar ak ve orada bekliyor lar,
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muayeneler ini yapt ır dıktan sonra tekrar evlerine bırakmak suretiyle bu şekilde yine
evde sağlık hizmet lerimiz gidiyor.
Yine, eğer pansumandı, diğer şekilde evde bizim doktorlar ım ızı n,
hemşeriler imizin, hasta bak ıcılar ım ızın yapması gereken hizmetler varsa yine onlar ı
takip etmek suretiyle, sürekli bu ailelere gitmek suretiyle hizmetlerim izi yapıyor uz.
Diğer taraf tan –başlık lar hâlinde gidiyor um, zamanım ız çok kısıt lı olduğu
için- eğer o evde engelli varsa ve kendi haklar ını bilmiyorsa bizim bu noktada yine
İstanbul’da 35 ayr ı yer de engelli merkezler imiz var. Yine, buralara yönlendirm ek
suretiyle hem engellilerle ilgili onlara haklar ını öğretiyoruz hem de hangi iht iyaçlar ı
var sa o eng elliler in onlar ı birebir karşılamak suretiyle iht iyaçlar ını gider iyor uz.
Aynı şekilde, yine bu evde ya da evlerde -günde 4 bin evden, 4 bin aileden
söz ediyorum - buralarda eğer yaşlı insanlar ım ız varsa yine bunlar ı bizim bildiğiniz
gibi Türkiye'nin en büy ük darülacezesi bizde, Ataşehir Kayışdağ ı’nda, yine buraya
yönlendirebiliriz ya da son yıllar da yapt ığ ım ız bir uygulamam ız, yaşlılar ım ızı
mahalleler inden ayır madan, orada bakmak suretiyle, ev tutmak suretiyle ikişer, üçer
kişilik, yine onlar ın tüm ihtiyaçl ar ını İstanbul Büyükşehir Belediyesi olar ak gider mek
suretiyle yine onlar ın iht iyaçlar ını gideriyor uz.
Yine, yaşlı, ihtiyaçlı sanatçı yaşam evimiz var. Yine, g eçmişte sanat la
uğraşmış, art ık yaşlı, aciz duruma gelmişlerle de yine or alar da hizmetlerim izi
vermekteyiz.
Benim başlıklar hâlinde çok kısa sürede söyleyebileceklerim bunlar. Dediğim
gibi, hem Sağlık Hizmetleri Daire Başkanım ız hem de Sosyal Hizm etler Daire
Başkanım ız burada. Müsaade ederseniz, benim eksik bırakt ığ ım şeyleri başlık lar
olar ak verebil irler.
BAŞKAN – Şöyle yapalım: Arkadaşlar ım ıza sözü verelim ama eksik kaldığ ını
düşündüğünüz şeyleri yazılı rapor olarak alalım, raporumuza dercedelim inşallah.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİ R BELEDİYESİ GENEL SEKRETER YARDI MCISI
NİHAT MACİT – Olur , inşallah. Tamam.
BAŞKAN - Teşekkür eder im.
Buyurunuz.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİ R BELEDİYESİ SAĞLIK DAİ RE BAŞKANI DR.
MUZAFFER SARAÇ – 1998 yılından beri İstanbul Büyükşehir Belediyesinde
çalışıyor um. Genelde sağlık ve sosyal alanda hizm et götürüyor uz. Sayın
Başkanım ızın da belirt tiği gibi, bizim konular bur ada çok uzun zaman alır. Çok f azla
değil ama Başkanım ıza ilave olarak…
Biz, tabii, İstanbul büyük bir şehir, büyük sık ınt ılar ı var, bu şehrin getirdiği
sık ınt ılar ı var ve buradaki, Anadolu’nun başka şehir ler iyle de kıyaslanamay acak
şekilde. Bazı uygulamalar Anadolu’da f arklı, İstanbul’da f arklı olabilir. Dolayısıyla
çözüm öneriler i bence İstanbul’a f arklı çözüm öneriler i, ist isnalar, mevzuatlar la da
ver ilmesi gerekiyor diye ben düşünüyorum.
Tabii, biz 1990’lı yıl lar ın sonundan i tibaren hep vatandaşın yanında, evine
giderek, mahallesine giderek, önce sağlık taramalar ıyla başladık işe, evlerine sağlık
hizmet ler ini götürelim diye. Sonra mer kezler kurarak onlara yaklaşmaya, halkın
içinde merkezler, aile yaşam merkezleri gibi, kadın s ağlığ ı, evde sağlık derken art ık
bu projeleri ülkemizde Sağlık Bakanlığ ım ız da yapmaya başladı. Evde sağlık bütün
ülke çapına yayıldı. Kadın sağlığ ı KETEM’ler aracıl ığ ıyl a yayılm aya başladı.
Sağlıktaki dönüşüm polit ikalar ı, Bakanlığ ım ızın çalışmalar ı ülkem izde sağlıkla ilgili
erişilebilir liği art ır dıktan sonra biz art ık buradan kalan enerjiler imizi sosyal sağlık
başlığ ı alt ında diğer alanlara yönlendirmeye başladık. Bunlar la ilgili de
başkanım ızın bahsettiği gibi psikolojik danışma merkezler ini kurduk. Bura da
yaklaşık 95 tane psikoloğumuz çalışıyor, aile terapistler imiz var, çif t terapistler imiz
var, çocuk ergen terapistler imiz var. İstanbul’da 18 merkezde bu işi yapıyoruz.
Özellikle bu konuyla ilgili söyleyebileceğim… İşte, evlilik öncesi eğit imleri
biz de ver iyor uz. evlilikte eş seçim i, evlilik ve aile hayat ı, mutlu evliliğin sır lar ı, aile
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içi ilet işim, evlilik ve çat ışma yönet imi, ailede öf ke yönetim i, ailede yaşam
becer ileri. Ayr ıca, yaşant ısal dest ek grubumuz var. “Boşanma süreci ve yet işkinler ”,
“Boşansak da ber aberiz” gibi, buna benzer bir sürü eğitim modülümüz var. 163
modülde arkadaşlar bu çalışmalar ı yürüt üyorlar. Sağlık eğit imcilerim iz 214 modülde,
çocuk gelişimcilerim iz 167 modül üzer inde bu eğit imler i, hem sahada hem merkezde
hem evlerde, okulla r da bütün İstanbul’a yayg ın bir şekilde yapmaya çalışıyoruz.
Bununla ber aber 2013 yılı Haziran ayında “İSADEM” dediğimiz projem izi
başlatt ık, İstanbul Aile Danışmanlık Eğitim Merkezler i. Burada bir tespit
elemanlar ım ız var. Özel bir yazıl ım ım ız, tablet ler i mizle ber aber ekipler imiz sokak
sokak gezerek bütün evlerde sosyal ve sağlık anket çalışması yapıyorlar.
BAŞKAN – Kaç yılından ber i?
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİ R BELEDİYESİ SAĞLIK DAİ RE BAŞKANI DR.
MUZAFFER SARAÇ – Bu “İSADEM” dediğimiz 2013 Haziranında başladığ ım ı z proje.
Burada da tespit per sonelimiz ev ev gezerek çeşit li sağlık ve sosyal anketler
yapıyor lar. O evde kaç kişi yaşar? Engelli var m ı, hast a var m ı, yaşlı var m ı? Okula
giden çocuk, hamile, işte okula başlayacak çocuklar gibi çeşit li sağlık tespitleri
yapt ıktan sonra bunlar ı merkezler imizde değerlendir iyor uzman arkadaşlar. Sonra
onlar ın ihtiyaçlar ına yönelik eğitim programlar ı, geziler, ziyar etler düzenleyerek, ev
ziyar etler i, hanım sohbetleri…
BAŞKAN – Veri takip sistemi var m ı? Yani gelen veriyi takip eden?
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİ R BELEDİYESİ SAĞLIK DAİ RE BAŞKANI DR.
MUZAFFER SARAÇ – Tabii, tabii... Bunlar ın hepsi bir yazılım üzerinde.
BAŞKAN – Vaka geliyor. “Vaka üç ay sonra ne oldu, bir sene sonra ne
oldu?” yu takip edebileceğimiz bir ver i takip sistem i…
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİ R BELEDİYESİ SAĞLIK DAİ RE BAŞKANI DR.
MUZAFFER SARAÇ – Hepsi… Ön test ler, son testler, hepsi yani bununla ilgili
detaylı sunum da yapabilir iz eğer ister seniz çünkü birkaç saat sürer sadece bu
projeyi anlatmak bile.
Tabii, bunun yanında öfk e çok yüksek bu şehirde, şiddet her geçen gün
art ıyor çünkü yoğunluk içinde yaşıyor uz. Herkes çalışmak zorunda. İşe giden
çocuklar, okullar ın yar ı zamanlı çok okul olması, çocuklar ın boş zamanlar ını
sokaklarda geçirmeleri. Bununla ilgili, sokak çocuklar ıyl a ilgili çalışmalar ım ız var.
Aynı zamanda, t abii, evde hastaya bakan kadınlar var. Ya bu gelinler oluyor
ya k ızlar oluyor çoğunlukla İstanbul’da, yaşlılar ına bakanlar var ve bunlar ın da bir
nef es almaya ihtiyaçlar ı oluyor. Bizim ekiplerimiz bunlara ref akat ederek, sağlık
hizmet ler inin f izyoterapi, psikolog terapilerinin yanında diğer ref akat işlem lerini de,
hatta evini temizleyemeyenler in tem izlik işlemlerini, kişisel bak ım ı yapamayanlar ın
kişisel bak ım lar ı…
BAŞKAN – Topar layabilirsek Müdürüm, sevinir im.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİ R BELEDİYESİ SAĞLIK DAİ RE BAŞKANI DR.
MUZAFFER SARAÇ – Çok uzatmayayım o zaman.
Detaylı bir rapor size verir iz Sayın Başkanım.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİ R BELEDİYESİ GENEL SEKRETER YARDI MCISI
NİHAT MACİT – Sayın Başkan, belediyemize Sayın Başbakanı m ız gelecek,
müsaade ederseniz ben ayr ılm ak istiyor um.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Tamam Genel Sekreterim. Teşekkür ediyor um.
Sayın Akalın, buyur un.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMET DAİRE BAŞKANI
EMİ NE ÇI NAR AKALIN – Sayın Başkanım , sayın hazırun ; herkesi selamlıyorum.
Ben de İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 2004 yıl ından ber i f aaliyetteyim.
Sosyal Hizmet ler Daire Başkanlığ ı gör evini yür ütüyorum. Kadın Aile Hizmet leri
Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü benim bünyem de. Pek çok konuşmacının
bahsett iği şu ekonomik sık ınt ılar ın gider ilmesi noktasında biz f aaliyet gösteriyoruz.
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Sahada 164 ekiple 39 ilçede her gün aile ziyaretleri yapılıyor ve ailelerimiz
tamam ıyla tek kişi üzerinden değil ailede kim varsa bütün değerlendirme onun
üzerinden gerçekl eştiriliyor. Tahmin edebileceğiniz gibi en büyük sorunlardan bir i
ekonomik. Ayni ve nakdî yar dım lar ım ız var. Bu ayni ve nakdî yardım lar ım ızda biz
yapt ığ ım ız bütün aileler i 2004 yıl ından itibaren ne yapt ığ ım ızı görebilecek şekilde
bir veri t abanım ız var ve şu ana kadar da 530 bin aileye yardım ım ız ulaşm ış
durumda.
Bunun har icinde, evlenecek çif tlerim ize de yine yardımlar ım ız var. Bu
yar dım lar öncesinde de onlar ın evlilik öncesi danışmanlık almalar ını da sağlıyor uz.
Bunu almadan bizler den yardım alam ıyor lar.
Ama ben bur ada ev ziyaret ler ini yani diğer detaylı bilgiler i size sonra
göndereyim Sayın Başkanım. Ama iki noktayı vurgulamak istiyor um. Özellikle
kadınlarda tespit ettiğimiz, bizzat evlere girdiğimizden dolayı gördüğümüz bir olay
var. Ben de eski bir med ya mensubuyum ama kadınlar ım ız, genelde evde otur an
kadınlar ım ız vakitlerini televizyon k arşısında geçiriyorlar ve bu televizyon
programlar ından etkilenmeler i son derece üst saf hada. O sebeple, bu programlara,
özellikle gündüz kuşağ ına, çocuklar la bir likte de seyredildiği düşünülerek dikkat
çekmek istiyorum. Bu konuda da gerekli at ılım lar ın sizler taraf ından yapılm ası
toplum sağlığ ı açısından da gerçekten çok kıymet li olacakt ır.
Onun haricinde, kadınlar ım ızı biz genelde dezavantaj lı ve eğitim düzeyi
düşük k adınlara, ailelere hitap ettiğim iz için “Bu kadınlar ı evde nasıl ist ihdam
eder iz?” sorusunun cevabını çok aradık ve sonrasında özellikle piyasada ekonomik
karşılığ ı olabilecek meslekler e yönlendir dik. Bu konuda da çeşit li çalışmalar yapt ık
ve şu ana kadar 691 kadına bu şekilde eğitim verdik, 471 kadınım ız da şu anda
evinde iş yapabilir pozisyonda ve ekonomik bağ ımsızlığ ını bir şekilde elde etm iş
durumda. Bunun sebebi de şu: Eğer biz özellikle dezavantaj lı gruplarda gördüğümüz
o. Kadını dışar ıda çalışmaya yö nlendir diğimizde alabileceği ücret çok düşük ve bu
ücretin düşüklüğü karşısında da çocuklar ı maalesef sokakta kalıyor ve sokaklarda
yaşayacaklar ı sorunlar da ayr ı bir durum. Bu sebeple de, kadınlar ın nasıl evinde
istihdam edilir nok tasını çok önemsiyor uz. Bu da sahada aldığ ım ız ver iler
doğrultusunda.
Bunun har icinde, özellikle kadınım ızı İstanbul ölçeğinde kent yaşam ına
katabilmek için -arkadaşlar ım ız köyden bahsettiler, lise öğrencileri olan
arkadaşlar ım ız - biz köylere kadar uzanıyoruz ve köyler dâhil olma k üzer e
kadınlar ım ızı kent yaşam ında nasıl bir değişiklik olduğunu gösterebilme adına
gündüz programlar ı düzenleyerek onlar ı bütün kentte yeni kazanılan yer leri bizzat
göstererek onlar ın kente bir şekilde uyumlar ını sağlamaya çalışıyoruz.
Bunun haricinde d e özellikle sığ ınmaevlerini vurgulamak istiyor um.
Sığ ınmaevler inden çıkan…
BAŞKAN – Kaç tane var sığ ınm a evi?
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL HİZMET DAİRE BAŞKANI
EMİ NE ÇINAR AKALIN – Bizim normalde 3 tane İstanbul Büyükşehir Belediyesinin
ama biz on lar ı biliyorsunuz Aile ve Sosyal Politikalara devr etmiş durumdayız ve bu
şekilde f aaliyet gösteriyor.
Yalnız tabii ki bizim için en önemli nokta ayni ve nakdî yar dım yapt ığ ım ız
için sığ ınmaevlerinden çıkan kadınlar ım ızın sonrası yani kadının boşanması,
eşinden ayr ılması, yeni bir hayat kurması gerçekten hiç kolay bir olay değil. Hele
büyük kent yaşam ında ve bunun sonrasında da genelde çocuklar anneyle kaldığı
için kadının çalışma noktası da büyük bir sık ınt ı olar ak gündeme geliyor. Bizim şu
anda 4. 005 kadın a bu şekilde yardım ım ız var.
Yani özellikle şunu gerçekten istirham ediyorum bu alanda çalışan bütün
arkadaşlar dan: Başlang ıçtan sona kadar yani olabilecek bütün şart lar ı göz önüne
koyarak bu şekilde hizmet lerim izi yürütürsek toplumsal sağlığ ım ızı da koru muş
olur uz. İnşallah bundan sonra da güzel çalışmalarda bir likte oluruz.

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İ ncelenmemiş Tutanaktır
Komisyon : Aile Bütünlüğü
Tarih : 09/04/2016

Saat :

Kayıt: Aile Büt

Stenograf :

Uzman :

Sayfa: 28

Ben teşekkür ediyor um.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Eksik kaldığ ını düşündüğünüz bir konu varsa yazılı olarak da alabiliriz.
Şimdi, 2 hukukçumuz var, onlar ı dinleyeceğiz, akabinde medya meslek
mensuplar ı var ar am ızda, akademisyenler var, sektör temsilciler i ve yazar
konuklar ım ız var, onlarla devam edeceğiz.
Hukukçu Kadınlar Platf ormu ve ayr ıca Avukat Şengül Kar slı aram ızdalar.
Şengül Hanım, hoş geldiniz.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOS YAL HİZMET DAİRE BAŞKANI
EMİ NE ÇINAR AKALIN – Sayın Başkanım, konuşmaya başlamadan önce İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, malum unuz, bildiğiniz gibi, büyük bir yoğunlukla devam
ediyoruz, bundan sonra da programlar ım ız var.
Çok güzel açıkçası, şu ana kadar ç ok yarar landık ama eğer müsaadeniz
olursa bizler de ayr ıl abilirsek…
BAŞKAN – Tamam. Teşekkür ederim.
Şengül Karslı aram ızdalar. Hukukçu Kadınlar Platf ormu ve Hukukçular
Derneği temsilciler i aram ızda.
Buyurun Şengül Hanım.
AVUKAT ŞENGÜL KARSLI – On üç yıld ır İstanbul’da f iilen avukatlık
yapmaktayım. Aynı zam anda Yeni Yüzyıl Üniversit esi öğretim üyesiyim. Yeşilayın
gönüllü çalışanlar ında bulunuyorum, şube başkanlığ ını yapıyor um.
Bu anlam da, toplumun temelini oluşt uran aile kurumu, aileyi oluşt uran
bireyler, hem aile hem de toplumun da dezavantajlı durumda olan kişilerin
korunmasına nihayetinde toplumun huzuru, bekası ve sağlığ ına katkıda bulunmak
anlam ında bu toplant ıya davet ett iğiniz için çok teşekkür ediyorum, bulunmaktan
onur duyduğumu if ade etmek isterim .
Tabii, sadece hukuk yönüyle, mesleki tanıklığ ımla ilgili boşanma, öncesi ve
sonuçlar ıyla ilgili söylenecek çok şey var. Bunu t ek başına kadına şiddet başlığı
alt ında konuşmak da çok yanlış olur. Ancak daha önceki konuşmalar da da şahit
olduğumuz 6284 sayı lı Yasa’nın uygulamadan doğan sorunlar ıyla ilgili, özellikle
Anadolu Adliyesindeki aile hâkimler imizle yapt ığ ım ız ve bakanlığa sunduğum bir
çalışmayla ilgili özet bir şeyler paylaşmak istiyor um bu oturumda. Eğer tekrar imkân
bulursak da boşanmanın sonuçlar ıyla ilgili ve sebepleriyle ilgili de bir şeyler if ade
etmek isterim.
Tabii, ailenin par çalanması ve boşanmalar ın en başında gelen sebep hiç
kuşkusuz şiddet. Hatta bunun en görünür ve yayg ın olanı sadece kadına şiddet.
Şiddet i de sadece kadına şiddet olara k alg ılarsak da yanlış bir başlang ıç yapar ve
yanlış bir noktaya gideriz.
Bu anlamda, yasalar belki mevzuat olarak çok geniş kapsamda ama ben
kısaca onlar ın aksayan taraf lar ından da bahsetmek istiyorum. Kanaatimce bu yasa
ve paralelinde şiddetle ilgili yas al mevzuatlar da eksik olan hususlar bu tedbir ve
müdahaleler in bütüncül bir yaklaşım la ele alınm aması ve toplumsal f arkındalığ ın
henüz yet erli düzeyde oluşmam ış olması çünkü bu anlamda yarg ıya int ikal eden
şikâyetlerde hâlâ yet erli sayıda veya çok az komşu lar ın ve diğer çevreler in ihbar ve
şikâyetleri var. Bu anlamda toplumsal f arkındalığ ın yeterli düzeyde olmadığı
kanaatindeyim çünkü şiddet kişinin ya da toplumun bilinç ve şuurundan uzaklaşması
ise korkar ım şiddet i kanıksama ve bir süre sonra art ık duyar sı z hâle gelmek de
şiddetin en şiddetli hâli. Uygulamada şiddete maruz kalanlar dışında bahsettiğ im
gibi bu eyleme tanık olan aile çevr esi, aynı meskende yaşayan komşular ın
duyarsızl ığ ı da bunun yeter li noktada engellenmesinin önündeki engellerden biri,
amaç bilinçli bir toplum, bireyin topluma kazandır ılm ası ve aileyi korumaksa.
İkinci olarak koruma ref leksi. Malumunuz medyaya da intikal eden Aİ HM’in
Nahide Opuz davasıyla sembolleşen koruma ref leksi eksikliği. Burada da devlet
organlar ının bu anlamda bir re f leksinin yeter li olmadığ ı gerekçesiyle ver ilm işti.
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Konuyu sadece bir asayiş sorunu olarak algılamamak önemli; polisiye ve hukuki
önlemler le sadece çözüm olmak, konuyu çözmeye imkân vermemekte. Koruma
ref leksinin oluştur ulması bu anlamda önem arz etmekte. Konu sadece hukuki
düzenlemelerle, mahkemelerle, hâkim ve kollukla çözülecek bir konu değil. Yarg ı ve
kolluk, kanaatimce, konunun en son makam ı.
Farkındalık ve duyarlılık dedik. Hukuki ve polisiye önlem ler dışında da
adalet, sağlık, sosyal hizmetler ve sos yal çalışmacılar ın, özellikle sosyal
çalışmacılar ın, sivil toplum kuruluşlar ının ve gönüllülere üst ünlük tanınması, hem
kolluğun üzerindeki gereksiz yükü kaldır acak ve bu konuda uzm an kurum ve sivil
toplum örgütlerinin etkinlikle çalışt ır ılm asının sağlanma sı, kurumlar arası iletişim ve
iş bir liğinin sağlanması gerekmektedir. Bu manada ilk kabul bir imlerinin sayısı da
art ır ılmalıdır.
Konuşmacılardan bir i bahsetmişti, benim de şahit olduğum bir mevzuda ilk
başta 6284 sayılı Kanun’dan yarar lanmak adına başvur a n bir anne aynı çat ı alt ında
yaşadığ ı oğlundan şiddet gördüğü sebebiyle hâkime başvuruyor. Bu kanunun tabii ki
yanlışlar ı, eksikleri, aksaklıklar ından biri olarak değerlendirsek de hiçbir delil ve
belge aranmaksızın ivedilikle koruma tedbir i verilmesi kaps am ında oğlu evden
uzaklaşt ır ılıyor. Daha sonra, birkaç gün sonra olay anlaşılıyor ki çocuk ak ıl hast ası,
şizof ren ve hiçbir delil ar anmadığ ı için çocuk dışar ıda kalmak zor unda kalıyor birkaç
gün.
Tabii, bunun çözümü burada belge, delil aranmak değil, daha önceki
kanunda bu süreç de uzuyordu ve şiddet mağduru daha f azla şiddet görebiliyor du
veya ölüm le sonuçlanabiliyordu. Kanaatimce burada ön kabul kurumlar ının daha
aktif , etkin çalışması ve yayg ınlaşt ır ılması bu konuya çözüm olan hususlardan biri
olacakt ır. Aksi hâlde, delil, belge, aranma ve t oplanma sürecini tekrar getirmek,
bence çözmeyecek, olayı büyütecek. Bu anlamda, ŞÖNİ M çok yetersiz ve eksik.
BAŞKAN – Topar layabilirsek sevinir im.
AVUKAT ŞENGÜL KARSLI – Tamam.
Kanunla ilgili söyleyeceğim bir şey var . Kanunun 4’üncü maddesi sağlık
kuruluşlar ına sevk ve tedavi konusunda bir zorunluluk getiriyor ama 15’inci
maddenin üçüncü f ıkrasının (c) bendi bir zor unluluktan bahsetmiyor, teşvik edici,
aydınlat ıcı, yol gösterici, psikolojik tedavi ve rehabilitasyon al ınması, öf ke kontrolü,
stresle başa çıkma konusunda bir zor unluluk getirmiyor. Şahsen, kanaatim, hiçbir
delil aranmaksızın hemen koruma tedbiri ver ip eşi evden uzaklaşt ırmak gibi bu
anlamda gelen talepler de de f aili bu anlamda rehabilite edecek tedaviler in veya
meslek edindirme kurslar ını saymak, önleyici, f arkındalık sağlayacak eğitimlere
katılmanın da zorunlu hâle getirilmesi önem arz etmekte. Bu anlamda, kanunda bu
değişikliğin yerinde olacağ ını düşünüyor uz.
Tabii, ailenin korunm ası kadın -erkek…
BAŞKAN – Bunu yazılı olar ak alalım avukat hanım.
AVUKAT ŞENGÜL KARSLI – O raporumuzu da size tekrar takdim edelim.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Avukat Öznur Kızılk aya Uslu, buyurunuz.
AVUKAT ÖZNUR KIZILKAYA USLU – Her kese “Hoş geldiniz.” diyorum. O n üç
yıldır serbest avukatlık yapmaktayım İstanbul’da.
Öncelikle, biz avuk atlara danışmaya gelenlerin büyük bir çoğunluğu aile
hukukunu ilgilendiren konularda geliyor lar, onu özellikle belirt eyim.
Benim şöyle bir düşüncem var: Kadınlar ın adalete erişimi k olay olmuyor.
Bunu kolaylaşt ırmak amacıyla aile avukatlığ ı kurumunu etkinleştirmemiz gerektiğine
inanıyorum. Bağcılar Belediyesinin böyle bir uygulama başlat t ığ ını duymuştum ama
sonuçlar ını bilem iyorum, devam etti m i, bilemiyorum. Biz İstanbul Barosuna bağ lı
adli yardım merkezi var Bak ırköy Adliyesinin hemen karşısında. Orada nöbet
tuttuğumuz zamanlarda yüzde 80 aile hukuku alanında şikâyetlerle geliyor lar
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bayanlar ve orada iki ay sonraya randevu ver iliyor, belki daha da f azla. Yani yet erli
gelmiyor bu bür o lar. Bir bayanın bir çık maz yaşadığ ı zaman kolaylık la erişebileceği
bir kurum olması lazım. Belediyeler bünyesinde olabilir bu aile avukatlık lar ı,
adliyeler bünyesinde olabilir ama bunu kurmalı ve duyurmalıyız medya vasıtasıyla.
Bir sorunu olan kişi ilk ö nce adliyeye geliyor, oralarda soruyor “Nereye
başvurayım?” Genellikle oradaki memurlar ın iş yoğunluğundan “Avukata danışın.”
deyip gönderiyorlar. İşte, en f azla “İstanbul Barosunun mer kezi var.” deyip karşıyı
işaret ediyor lar. Orada da yoğunluktan bu insa nlara gerekli hizmet ver ilm iyor. İki ay
sonraya gün veriliyor. Bu iki ayda çok şey değişebiliyor. Eşler in mallar ını el
değiştir ebiliyor lar. Evlilik dâhilinde mallar her zaman erkeğin denetim inde ve onun
mülkiyet inde oluyor. Kadınlar ne yapacaklar ını bilm iy or lar. Tedbir kararı alma gibi
bir bilgiler i yok. Hukuki yardım alana kadar eş evi satm ış oluyor mesela ya da başka
bir malı satm ış oluyor. Bunlar la ilgili çok geç kalınm ış oluyor . Özellikle bu boşanma
davası olmadan mallar ın üstüne tedbir konma hususunda -hâkimlerimiz de
buradalar, onlar da f arkındadır lar konunun - kadınlar açısında kolaylaşt ır ıcı yasal
düzenlemeler yapılması gerektiğini düşünüyorum. En f azla mal konusunda çünkü
evlilikler de maddi konular ve akabinde mal rejim leri, işte mal paylaşım ı ya da
mallar ın erkeğin taraf ından kötüye kullanılması, sat ılm ası, kadından kaçır ılması,
çocuklardan kaçır ılması gibi hususlar çok f azla oluyor. Bu hususlarda çalışm alar
yapılmasını… Bizim de f ikirlerim iz var, bir rapor hâlinde de sunacağ ız inşallah.
Bir de gözlem lediğim kadar ıyla Şiddeti Önleme Merkezi bir tane var Avrupa
Yakası’nda, Yeşilköy’de olmak üzere ve burada da ben nöbet tuttum ve çok etkin
olar ak kullanılmadığ ını gördüm. Mahkemeler in muhatap olduğu bir kurum olarak
görülüyor yani şu anda işlevi o şekil de. Ama bayanlar oraya f azla ulaşam ıyor lar,
bilinmiyor ve çok sapa bir yerde yer olarak. Bunlar ın yine belediyeler bünyesinde
olabilir, adliyeler yakınlar ında olabilir. İstanbul ana arteri olan E - 5 yolunun
kenar ında daha f azla görülebilecek yer lerde olabil ir. Art ır ılması gerekiyor çünkü ben
avukat olarak her konuştuğum yani danışanlar olsun, konuştuğum kişiler olsun,
herkesin aile hukuku alanında bir sorunu var. Hemen onu danışıyor lar bir avukat
gördükleri zaman. Şiddet olabiliyor, mallar olabiliyor, işte b aşka başka, çocuklar la
babanın ilgilenmemesi olabiliyor yani illaki bir sorunlar ı oluyor ve içinden çık ılm az
yani adli boyuta ulaşm ış olaylar ın da çoğu adliyeye intikal etmiyor ve kadınlar çok
mağdur durumdalar.
Bu konularda, merkezler oluşturulması konus unda bir çalışma yapılmasını,
bizim gibi meslektaşlar ım ızın da bu konudaki çözümler inin alınmasını biz Hukukçu
Kadınlar Platf ormu olar ak, Hukukçular Derneği olarak bu konularda destek
ver ebilir iz. Elim izden geleni yapar ız.
Çok teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Yazılı rapor alırsak sizden Öznur Hanım, çok sevinirim.
AVUKAT ÖZNUR KI ZILKAYA USLU – Tamam, inşallah ver eceğim ayr ınt ılı.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Şimdi, teknik anlam da çerçeve sunumlar ı gibi oldu biraz. Özellikle hukuki
yani sahadaki PDR’c iler anlam ında, uygulayıcılar noktasında sahayı görme
şansım ız oldu şimdiye kadar gelen sunumlar ı. Hem kanunun uygulanması hem
rehber lik hizmet ler i, sosyal hizmet anlam ında ama hep bütün konuşmacılar
neredeyse medyaya hep değindiler. Bundan sonraki bölümde medya temsilciler imiz,
yapımcılar ve kurum temsilcileri ar am ızdalar. Onlarla bu istişarelerim izi
sürdüreceğiz.
Oyuncu ve senarist ve Pepe’nin yarat ıcısı Ayşe Şule Bilgiç’le başlayacağ ız.
Ayşe Şule Bilgiç, hoş geldiniz.
Ben çok girizgâh yapmak istemiyorum. Konuşulan konunun çerçevesi aşağ ı
yukar ı belli Şule Hanım. Evet, bu anlamda sizler in görüşlerini de alalım.
Buyurunuz.
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AYŞE ŞULE BİLGİÇ – Herkese merhaba.
Düşyeri Çizgi Film Stüdyolar ının kurucu ortağ ıyım, aynı zamanda Planet
Çocuk Kanalının Genel Yayın Yönetm eniyim. Türkiye’de çocuk ve anne -çocuk
ilişkisinin çok atlandığ ını düşünmekteyim bu ülkenin bir vat andaşı olarak her
şeyden, diğer tüm kimlikler imi bir kenarda, bir anne olarak. Anne -çocuk ilet işimi ve
etkileşiminin hayat ım ızın çok yanında seyr ettiği ni ve bu konudaki bilinçlendirmenin
ve toplumun bilinç düzeyinin çok düşük olduğunu düşünüyorum.
Burada sabahki tüm konuşmalar ı dinlediğimde aslında çık ar dığ ım şöyle iki
nokta var: Bir yerde iki şeyi tart ışıyor ve konuşuyoruz sanki; bir yerde ateş düşm üş,
yang ın başlam ış, bu yang ını nasıl söndüreceğiz, bir böyle bir konumuz var. Bir de,
bu ateş nasıl, bu yang ın nasıl çıkm az; gerçekten bir yang ın vakasına nasıl
dönüşmez, bunu tart ışmam ız gerekiyor. Burada değer li hukukçular ım ızın ve değerli
büyükler imin pek çok konuda tartışt ığ ı şey aslında işte, aile, boşanmalar, bunlara
nasıl engel olunabilir, aile bütünlüğü nasıl sağlanabilir? Bu, artık yang ının çıkmış
olduğunu ve o yang ını nasıl söndürürüz ve nasıl hâlâ o bina ayakta kalan bir bina
hâlinde hayat ına devam eder “case” ine ait.
Benim söz söyleyebileceğim, f ikirlerim i söyleyebileceğim kısım ise aslında
bu yang ın nasıl çık maz? Bu yang ın nasıl çıkmaz? Biraz önce dinlerken sevgili
doktorlar ım ızdan Ar zu Hanım çok güzel bahsett i. Biz önce ebeveynler olar ak
bilinçlenip çocuklar ım ızı da kendini if ade edebilen, sağlık lı, psikolojik olarak da…
Biz bedensel sağlığa çok önem ver iyoruz, tüm anneler, babalar, ebeveynler art ık iyi kötü sağlıklı beslenme konusunda daha bilinçliler ama psikoloj inin sağlık lı olm ası
bir çocuğun hayat a, dünyaya, evrene neden geldiğini, buradaki var lık amacının
aslında ne olduğunu biraz anlayarak, algılayarak, kendini if ade eder ek büyümesinin
ne kadar önemli olduğunu ve iler ide çık acak her türlü yang ını… Biz, şu an sadece
boşanmalar ve aile bütünlü ğüyle ilgili bir yang ından bahsediyoruz. O ysaki bir
çocuğu psikolojik olarak da sağlıklı yet iştirmenin sadece aile bütünlüğüne değ il,
ölüme, şiddete, suçluluğa, toplumsal o kadar çok f azla konuya aslında çözüm
getiren bir yönü var ki o yang ınlar ın hiçbirin in çıkmamasına sebep olacak.
Bu noktada benim ilk günden beri, üniver siteden mezun olup iş hayat ına
at ılırken ki tek motivasyonum şuydu: Ben pek çok yerde iyi kariyer ler yapabilir, çok
iyi par alar kazanabilir, kurumsal bir sürü şirkette çalışabilirdim. Al lah’a şükürler
olsun, böyle bir eğitim alabildim, böyle bir düzeye gelebildim. Böyle bir öz güvenim
de vardı. Anneme sonsuz sevgiler imi iletiyorum çünkü ben gerçekten bir şey
olabildiysem annem in beni sağlıklı muhakeme yeteneğine sahip bir birey olar ak
yet işt irebilmesinden kaynaklanm ışt ır bu. Karşıma çıkan her türlü zor lukta eğer
benim bu muhakeme yeteneğim, eğer kendi içimdeki vicdani değerler im olmasaydı,
ben de toplumda pek çok kişiye sor un çıkaran, eşime, belki anneme, babama,
öğretmenime, sonr a iş arka daşlar ıma sor un çıkaran bir birey hâline dönüşebilirdim.
Annem in bana bilerek ya da bilmeyerek yapt ığ ı en büyük katkı, evet, beni gerçekten
sözünü söyleyebilen, kendini if ade edebilen, özür dileyebilen, hata yapan, hata
yapt ığ ında bunu f ark edip bir sonrak ine aynı hatayı yapmayan, duygular ını if ade
edebilen,
seviyorsa
sevdiğini
söyleyen,
üzüldüyse
“Üzüldüm.”
diyebilen
karşısındakine, karşısındakine empat i kurabilen bir bir ey hâline dönüşm emi
sağlamasıdır. Ve ben üniversiteden mezun olduktan sonra kendi kend ime dedim ki,
benim bu evrendeki amacım, varlık amacım ne olabilir ? Evet, ben de bir birey olar ak
çok şey öğreniyor um, öğrenmeye geldim zaten bu dünyaya ama benim katkım ne
olabilir başka insanlara? Ne yapmalıyım , nasıl bir meslek edinmeliyim dediğimde,
çizgi f ilm karşım a çıktığ ında Türkiye’de çizgi f ilm gerçekten hiç yapılm ıyor du ve ben
şahsi olarak bu ülkenin bir evladı olar ak kendi kendime dedim ki neden çizgi f ilm
yapılm ıyor? Hedef kitlesi çocuk ve maruz kaldığ ım ız çizgi f ilmlerde “Christmas” lar,
Cadılar Bayram ı inanılmaz popüler. Bunlar ı küçümsediğim ya da aşağ ıladığ ım için
böyle konuşmuyorum. Yani sof ramızda biz mercimek çorbası, lahmacun, döner , et
yem iyorken her gür suşi yemek gibi bir şey bu. Yani biz suşiyle mut lu olacak bir
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toplum değiliz aslında . T ıpk ı yabancı çizgi f ilm lere maruz kaldığ ım ız noktada da
aslında çocuklar ım ız bambaşka kültür lere ait bir yetişme tarzına gidiyor lar ve
bizden değerler e ait hiçbir şey yok. Bundan bu ülkenin bir evladı olarak çok
hayıf landım ve kendi kendime dedim ki kim se yapmadıysa ben yapabilir im. Ben bir
çizgi f ilm yapabilir im ve çocuklara bur ada otuz beş senedir dünyada gördüğüm,
f arkına vardığ ım ı düşündüğüm, Allah’ın, Tanr ı’nın bana gerçekten f ark ettirdiği çok
küçük, ince, basit şeyleri belki de anlatabilirim çünkü yetişkinler çok art ık ön
yarg ılar la
bezenm iş
oluyor
ama
çocuğa
bir
şey
dediğinizde,
çocuğa
dokunduğunuzda o o kadar saf, o kadar temiz, o kadar ön yarg ısız ki ve o kadar
samimi şeyleri alabiliyor ki ona bir şey verdiğimde bu çok daha etkili olabilir dedim
naçizane. Yapabilir miydim, yapamaz m ıydım… Allah’a sığ ındım, çok çalışt ım ve
yapmaya çalışt ım ve şunu gördüm ki gerçekten… Hani bana hep soruyor lar:
“Pepe’nin mucizesi ne?” Pepe’nin mucizesi yok. Pepe sam imi, pepe bizden. Pepe
çok basit şeyler i söylüyor. Pepe bir bölümünde “Bana beni sevdiğini söyle.” diyor.
Bu o kadar insani bir istek ve ihtiyaç ki toplumda bunun karşılık bulmaması mümkün
değil.
Buradan nereye geleceğim. Bizim burada kitle iletişim aracı dediğimiz şeyin
ne olduğunu çok doğru tanımlamam ız gerekiyor öncelikle çünkü bir bir ey olarak, bir
psikolog olarak, bir danışmanlık şirketi olarak vesaire vesaire birtak ım insanlara
dokunabilir iz. Devlet in çeşitli kurumlar ı olarak da, orada çalışan uzmanlar olar ak da
insanlara, vakalara dokunabiliyor olab ilirsiniz ama, evet, bunlar çok önemli ve
değerli ama kitle iletişim aracının bundan f arkı, adı üstünde, kitleler i
yönlendirebiliyorsunuz yani çok daha büyük etkiler, doğru kullanıldığ ında çok daha
büyük etkiler yaratabiliyorsunuz. Yani bir psikolog günde en f azla 5 tane hastayla
ilgilenebilirken çok doğru yapılm ış ve kit le ilet işim araçlar ından ver ilecek çok doğru
bir mesaj on binler , milyonlarca insana dokunabilir. Bu noktada, kitle iletişim
araçlar ının ne kadar önemli olduğunu bence bir kenara yazm am ız g erekiyor hep
beraber. Sonrasında da bu kit le iletişim araçlar ını, m edyayı, basını nasıl
kullanabilir iz, nasıl etkili kullanabilir iz, biraz bence bunu konuşmak gerekiyor.
Ben burada diziler e kadar var acak bir uzm anlıkta konuşmak istemiyorum.
Orada sadece bir anne olarak şöyle bir hayıf lanmam var. Tüm konuşmalar da da
herkes hemf ikirdi sanır ım. Gerçekten dizilerde rat ing uğruna insanlar ın merak ettiği,
“Acaba.” dediği, insan olarak yani hiç yapmayı düşünmesen de “Amcanım oğlu, işte,
akrabasına bilmem ne olsa ne olur?” diye insani olarak merak ettiğin bir şeyi
popüler olsun diye sana bir dizide gösteriyorlar ve rat ing alıyor. Neden r ating
alıyor? Yapmayı düşünmeyen bile –insanız, hepim izin aklından geçiyordur,
geçmiştir- “Ha, ne oluyormuş?” diye m erak ediyor v e o m erak duygusuna rating
alıyor ve böyle bir kısır döngü içine gir iyor. Sonra da diyor ki dizi üreticiler i: “Ya, ne
yapalım, bunlar rating alıyor. Biz iyi aile dizisi yapt ığ ım ızda r ating alm ıyor.” Çünkü
sen iyi aile dizisini adam gibi yapam ıyorsun bir ke re, çok sık ıcı hâlde yapıyorsun.
Ben çizgi f ilm yapm adan önce ben çizg i f ilmin içine mesajlar koyacağ ım diyordum,
herkes bana diyordu ki: “Ayşe, ne kadar sık ıcısın, çizgi f ilm dediğin şey çocuklar ı
eğlendirmek için vardır. Sen niye bir şeyler koymaya çalış ıyorsun?” Ben de
diyordum ki, ben bir anne gibi koyacağ ım. Nasıl biz brokoli yedirmek için köf tenin
arasına brokoliyi sık ışt ır ıyoruz, çocuk onu köf te diye yiyor; ben eğlencenin arasına
küçücük, böyle tatlı, insani mesajlar sık ışt ır acağ ım, çocuk onu f ark et meyecek
aldığ ını ama alm ış olacak diyor dum. Belki biraz işte bu değerler i, toplumsal
değerler i, dizi f ilm ler e de, yapımcılara da bir anlat ıp aslında popüler olabilir, bak ın,
böyle iyi şeyler yapt ığ ınızda da popülist bir şey yaratabilirsiniz. Onlara um ut
vermem iz gerekiyor çünkü Pepe bugün milyonlarca çocuğa dokunabiliyor. Bana m illî
eğitim il müdürümüz diyor ki: “Ben 3 tane soru soruyorum bir çocuğa, Pepe’yle mi
büyümüş, Pepe’yi izlemeden m i büyümüş, bunu ayırt edebiliyorum Ayşe Hanım. ”
Bunlar çok önem li be nce.
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Niye bunu anlat ıyor um? Biz har ika bir şey yapt ık diye değil, lütf en böyle
anlamayın. İstenirse olabiliyormuş, bir umut yani hem idealist hem de popülist bir
şeyler
yapılabiliyor.
Büyük
kitlelere
dokunup
bir
şeyleri
aslında
değiştir ebiliyorsunuz. On b inlerce, milyonlarca çocuk yoğurt yemeye başladıysa,
benim insanlar yolumu kesip “Allah sizden razı olsun, çocuğa yoğ urt
yediremiyorduk, artık yiyor.” İşte “Bizim evde önceden sevgi sözler i söylenmezdi,
şimdi birbirim ize sür ekli ‘Seni seviyorum .’ diyor uz ç ünkü o seni seviyorum oyununu
oynuyoruz Pepe’deki.” diyen insanlar çoğalıyorsa ben bundan şu sonucu
çıkar ıyorum: Kit le iletişim araçlar ı çok önemli, düşündüğümüzden çok çok daha da
önemli, hele günüm üzdeki teknoloji çağ ında. O zaman bunlar ı doğru kullanmal ı,
etkin kullanmalı ve bizim tüm bu çözmek istediğimiz konularda çok daha verim li hâle
getirmeliyiz.
BAŞKAN – Topar layabilirsek Ayşe Hanım, sevineceğim.
AYŞE ŞULE BİLGİÇ – Bit iriyorum.
Okulöncesi yaş grubununsa, en başta söylediğim gibi, hani hiç bu yang ı nlar
çıkmadan önce yapılması gerekenlerle ilgili çok önemli olduğunu düşünüyorum ve
okulöncesi yaş grubundaki çocuğa yapılacaklarla ilgili tüm konular ın ayr ı bir
çerçevede değer lendirmesinin uygun olduğunu düşünüyor um.
Çok teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Ben çok teşekkür ediyorum değerli katkılar ınızdan dolayı.
Sektörden bir i olar ak pek çok konuda sizinle hemf ikir olduğumu ayr ıca if ade
etmek isterim. İhsasıreyde bulundum am a söylediğiniz pek çok konuya kat ıldığ ım ı
if ade etmek istiyorum.
Şimdi, Vehbi Vakkasoğlu Hocam ız yanım ızdalar.
Kendisine çok geniş konular sorabiliriz am a ben bir hususu sormak
istiyorum, Ayşe Hanım ’ın da anlatt ığ ı pencer eden bir sor u sormak istiyor um. O
sorunun cevabını da alırsam sizden sevineceğim.
Ayşe Hanım “Hem idealist hem popülist bir işi aynı anda yapabilir iz.” dedi.
Bu çerçevede, değ erler eğ itimi medya üzerinden nasıl olmalı? Siz bunu nasıl
görüyorsunuz?
VEHBİ VAKKASOĞLU – Evet, ben de değerli kardeşime f ikirleriyle tanıdığ ım
için çok teşekkür ediyorum, aynı görüşt eyim. İkisi bir likt e yapılabilir. Bendeniz de
bunu özellikle son yirmi beş senedir yapmaya çalışan bir kardeşinizim. Yazdığ ım
kitaplar la, 6 bini aşm ış aile ve çocuk üzer ine verdiğim konf eranslarla… Ef endim,
benim de gözüm Avrupa’da açıldı. Alt ı yıl Ber lin’de çalışt ım, tayinl e gitmişt im.
Oradaki f ırt ınanın bizi vur acağ ını, 1980’li yıllarda gördüm. Kendime göre tedbir
aldım, durumdan vazif e çıkardım diyelim. Ben de aynı şeyler i düşünüyorum. Yani
“aile” diyerek biz aileyi kurtaramayız. Bir f erdi bütünüyle, ruhuyla r uh köklerine
bağlayar ak iyi insan yet işt irirsek, ahlaklı, seven bir yürek sahibi, karakterli, bir
sağlam yuva kurar, sağlam yuva kurulunca da zaten bu meseleler biter.
Yani biz eğer sivr isineklerle uğraşmaya kalkışırsak, buna ne belediyeler in ne
bakanlığ ım ızın gücü yet er. Biz bat aklığı kurutmanın tedbirlerini almam ız lazım.
Önce evliliği anlatmam ız lazım, evlilik nedir? Ben binlerce kişiye sor dum, emin olun,
binde bir çıkmaz evlilik hakkında f ikri yok, düşüncesi yok. Eğlence zannediyor,
hayat ın bir f ormu zannediyor. “E, yaşım ız geldi. Üç oda bir salon var.” diyor. Ar t ık
tedbir ler var, maddi imkânlar var, alt yapı var; hayat ın bir safhası, evlenecek. Bazen
sorduğum oluyor: Ya bu evlilik yürür mü? İkisi, aynı kazanda kaynamayacak 2 kişi,
sen, ben, asla muhabbet le kaynayıp k azanda biz olamayacak 2 kişi. Evladım, ne
yapıyorsunuz diyorum. “Valla, deneyeceğiz Hocam, olmazsa ayr ıl ır ız.” diyor yani bu
kadar rahat.
Şimdi, biz bunlar ın önüne geçmedikçe bu anlatt ığ ım ız –sevgili jandarmam ız
kusura bakmasın, polisim iz, belediyemiz, mü f tülüğümüz, hepsi birden - bakanlığ ım ız
da bütün bütçesini buraya ayırsa bunun önüne geçileceğini düşünmüyorum.
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Ben, müsaade buyurursanız, gönül yasalar ına dikkatinizi çekmek istiyorum
öteki yasalar dan önce. Yasa çıksın, daha güzeli çıksın; eğer yasalar la bu
önlenseydi sevgili dostlar, kusuruma bakmayın, Avrupa bu işi hallederdi. O kadar
sistemat ik üzer ine gidiyor lar ki. Zaman zam an araşt ırdım, inceledim. Üç gün önce
İspanya’dan geldim, çok aff edersiniz, cinselliği tanım a yaşı 13’e inmiş. Avr upa’nın
diğer ülkelerinde f arklı m ı? Değil. Amer ika başka mı? Hayır. Yani yasalar la, alınan
tedbir ler le bu iş olsa onlar becerecekti, başar ılam ıyor.
Gönül yasalar ı nedir ? Bir kere evlilik nedir, bunu anlatalım yani. İçimizden
bir i söylüyor, biz kendi kültürümüze dönelim önce, ruh köklerimize. Ne diyor?
“Evlilik kalıbına karşılık kalıp bulmak değil, kalbine karşılık bir kalp bulmakt ır.”
Şimdi, bak ınız, evlenenler in kaçı kalbine karşılık kalp ar ıyorlar? Eve perde alır gibi
göz rengine kadar kızlar ı inceleyen delikanlılar t anıdım ya da hanım kızlar ım ız
bütün şartlar tuttuğu hâlde “Valla Hocam, olmaz.” diyor. Niye olmaz ya? Böyle
melek gibi bir çocuk, aman kaçırmasan iyi olurdu diyorum. “Valla, kel Hocam.” diyor,
üç tutam kıl uğruna kaçır ıyor. Yani değerlendirmeler tamamen ma ddi boyutlar a,
şekle, biçime indirilmiş durumda. E bu maddecilik ile maneviyat ı gerektiren, sevgiyi
gerektiren, şefkati, merhameti gerektiren bir kurum kurulamaz doğrusu benim
kanaatim.
Peki, gönül yasalar ından neyi kastediyorum? Biraz da hızl ı konuşuyoru m,
kusura bakmayın. Saat bir de ayr ıl ıp Eyüp Sultan’da bir aile seminerine kat ılacağ ım.
Bendeniz 6 bini aşm ış -6 bine kadar sayıyordu bir öğrencim, sonra ipin ucu kaçtı seminerler imle, 11 kitabımla anlat ıyorum . Ama ben ümitsiz miyim? Çok ümitliyim.
Anlat ılabildiği zaman insanlar “Aa, doğru.“ diyorlar. Cezaevler inde konuşuyorum,
karısını öldürüp gir miş insanlarla konuşuyorum. Ağlayanlar var, yüzde 90’ı “Ben
bunlar ı bilmiyordum , bilsem yapmazdım.” diyor lar. Yani bir eğitimsizlik t abii
temelinde var.
Gönül yasalar ı… Mesela, Hazreti Mevlâna’dan öğrendim, evlilere tavsiye
ediyordu Hazret i Mevlâna, diyor ki: “Aile meclisini kurun…” Bu benim tercümem
tabii, adapte ediyor um, güncelleştir iyor um. Millet vekillerim iz kusura bakmasınlar,
halka konuşurken de diyorum ki, arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisinden bile
önemli bir meclis, aile meclisini kurun lütfen. Aile meclisini kurmazsanız o meclisten
çıkmam ış insanlar Meclise girdiği zaman da kötü örnek olurlar , söver ler, bir bir ler inin
üstüne yürür ler çünkü düşüncesin i doğru if ade edemeyen insanlar olur lar. E biz bu
kötü örnekleri gösterdikçe, ailede kavga etmeyin, bar ış içinde olun dememiz t emel
tutmuyor. Kalbine karşılık kalp kuranlar ın, seven bir yürekle muhatap olanlar ın
örneği var, basına da yansıdı. Eğer benim et kim, yetkim olsa, gücüm yetseydi o
kadına dünyanın en kıymet li madalyasını takacakt ım. Boşandığ ı eşine –dikkat
buyurun- yıllar önce böbrek ver ilmiyor, adam böbrekten gidecek, böbreği t uttuğu
için eski kar ısı böbreğini veriyor. Ama bir başka kadın da kocası nın böbreğine bıçak
saplıyor. Bu ikisi arasındaki f arka bakmak lazım, nedir yani? İyilikler
ödüllendir ilmeli, hep kötülükleri cezalandırma şeyinde olmayacağ ız.
Ha, ruh kökünden kopmamak lazım, koparmamak lazım. “Akif dede” derim
Mehmet Akif ’e, gençler imiz biliyor mu Mehmet Akif ’i? Bir cümlesiyle emin olun
kurtarır ız. Bir cüm lesine bir kitap yazm ışım onun “Akif dede” diye. Ne diyor? “ Bir
insan bu hayatta başar ılı ve mutlu olmak için tabii ki iyi aile kurmak için de iki şeyi
bilmeli: Bir, haddini; iki, hesab ını. Haddini bilmeyen ve hesabını bilmeyen insanlar
aile kuramaz. Önce kaf a yapısını incelemek lazım, bunlar ı insanlar ım ıza verm ek
lazım.
Çocuklar… Çocuk gelin olmasın diyor uz. Peki, çocuk gelin olmadan hayat ı
kaym ış nice insanlar var, genç kızlar ım ız var . Bat ı’dan esen âdet ve modalara
kapılarak kendini kaybedenler var. Bunlar ı ne yapacağ ız? Çocuk gelinler i biliyor uz.
Onlar görünmüyor. Onlar, çağdaşlık perdesi alt ında örtülüp gidiyor.
Şimdi, dolayısıyla, üç hastalık… Toynbee buna dikkati çekmiş sevgili
kardeşler im kendi toplumu için, ben de özetleyip ar z ediyor um: Bir: Irkçılık, bütün
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toplum lar ı bat ıran bir hastalıkt ır, bu da ailesizlikten kaynaklanıyor. İki: atalar ım ızın
“mükeyyif at” dediği gönül boşluğunu birt akım zar arlı zehir ler le doldurmaya çalışma
harekât ı. Üçüncüsü de, ailesizlik. Bendeniz Çanakkale kitaplar ımla meşhurumdur,
5’i buldu. Hep onlar ı şöyle bit iriyorum: Dün Çanakkale’yi geçemeyenler bugün
ailemizin üzer inden görünmeyen silahlar la geçmeye çalışıyorlar. Bir oyunla karşı
karşıyayız. Medyada kiler sırf rating için değil -ben hiç iyi niyet aram ıyor um, kusura
bakmasınlar - yüzde 70’i bir kasıt la bozmaya çalışıyor lar. Ya gaf lettirler ya hainlik
içindedirler çünkü yine bir yabancı psikososyoloğun altm ış yıl önceki tespiti “Bu
millet in elinden ailes ini alırsanız geriye bir haltlar ı kalmaz.” diyor kaba tercümesi.
Aile gitt i mi bitti. Peki, annesiz aile olur mu? Önce kadını hedef e koyuyor lar. Anne
bitti mi aile biter, aile bitti mi toplum biter. Oyun gayet açık. İster gaf let ister ihanet,
adına ne ders eniz deyin, isterse çağdaşlık isterse şu bu ama buraya dikkatinizi
çekmek istiyorum.
Peki, nedir? Gönül yasalar ı ne diyor? E Mevlâna’yı bilirse “Gönül ziyaret ler i
yapın.” diyor. “Eşinizle kaliteli zaman ayır ın.” diyorlar şimdi buna moderncesi.
Mevlâna da diyor ki: “Göz göze, diz dize olduğunuz, siz size kaldığ ınız saat ler iniz
var m ı?” Birbirim izin f arkında m ıyız eşler olarak? Yaradılanı hoş gör Yaradan’dan
ötürü.” diyen Yunus’u bilse insan eşine şiddet yapar m ı? Kar ıncaya bile… Derken de
karıncalardan özür diliyorum, yani kar ınca ne ki. Toprağa yumuşak basan bir
kültürün insanlar ıyız biz. Halhalın nasıl çıkt ığ ını bilirsiniz. Der vişler ayaklar ına
takıyorlar. Dağ başında gezerken börtü böcek ayaktaki sesi duysun da kaçışsınlar
diye, üzerlerine basmayalım diye . Böyle kar ınca incitmez bir kültürün insanlar ı
eşine nasıl k ıyar, eşine nasıl şiddet yapar? Bizim özümüze ve kültürümüze
dönmemiz lazım. Hacı Bektaş - ı Veli’yi biliyor mu bizim insanlar ım ız? Ne diyor? “Dili,
dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir, iyile re karşı iyi olun.” Ama Hacı Bektaş’ı
duydu mu ki sözünü bilsin. Bildiklerini zannetmiyorum ve Peygamber imiz hepsinin
hocası, mürşidi, ışığı “Ben güzel ahlakı tamamlam ak üzere gönderildim.” Geliş
amacını “güzel ahlak” olarak tanımlayan bir peygambere inand ığ ını söylüyor adam,
sonra da çirkin ahlakın bütününü göster iyor. E, sonra da Müslüman. E oldu mu?
Müslümanlığ ı namaz, oruç, hac, zekâta sık ışt ır ır sak, biz bunu anlatmazsak
insanlar ım ızın gönlünü nasıl yumuşatacağız sevgili kardeşler im?
Evet, bir örnekle bitireyim ben, özür beyan ediyorum, birçok not alm ışım
ama. Bir de şunu ar z etmeye çalışıyorum: Bu işin bir inci engeli sevgili kardeşler im,
ekonomik değil, kusura bakmayın. Eğer ekonomiden, geçim dar lığ ından,
zor luğundan aile yık ılsaydı bizim Çanakkale dön eminde, Balkan Savaşlar ı
dönem inde, Birinci Dünya Savaşı döneminde aile diye bir şeyimiz kalmazdı ama her
Mehmetçik’in arkasında sağlam bir aile vardı, ot, sap yiyorlardı, taşta, toprakta
yat ıyor lar dı, f ukaralık bugünküyle k ıyaslanamayacak kadar dibe vurm uştu ama aile
kalesini sağlam tutan analar vardı. Ben onlara “Çanakkale analar ı” derim, kurbanım
onlara. “Anne” dem iyor um, sizin gibi bar ışın güvercini değiller di hanım ef endiler.
Ana, hem ana hem baba. Sağlam kayalar gibi durdular arkada, hiçbir Mehmetçik’ in
gözü arkada kalmadan şehadet şerbetine koştular. O analar ı üretmek lazım.
Şimdi, Sevg ili Başkanım ız bana bir yetki verse “ Bunca yıldır heyecanını
kaybetmeyen bir eğ itimcisin hocam, bir okul açacağ ız, ne okulu açalım?” Anne
yet işt iren anne okulu açın de r im, bunu teklif ederim. Anne kurtuldu mu, bu baba
millet ini kurtarmak çok kolay anneler sağlam durduklar ı yer de. Son kale aile.
Bayrağ ını yücelten ve yükselten annelerdir. Onun için cennet ayaklar ının alt ına
serilmişt ir. Bu kutsallığ ı vermeden sadece madd i sebeplerle, polisiye meseleler le bu
işin önüne geçilmez diye düşünüyorum.
Ve bir güzellik ar z edeyim; biraz şaka olsun, kendim i de susturayım.
Bendeniz tabii Peygamberimiz’den de çok misaller anlat ıyorum, kitaplar ım da da
var dır. Sevgiyi bir su üzerinden bile ver en bir güzeller güzeli bizim Peygamber im iz.
Emin olun, bugün hâlâ modern pedag ojinin gelmediği yerdedir. Hazreti Ayşe
annem izden su istiyor. Get iriyor “Buyurun.” “Önce sen iç ya Ayşe.” Soruyor um
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bazen, eşin su ist ese, sonra da “Sen iç önce.” dese. “Niye ya? İçmeyecektin niye
getiriyorsun?” Ama orada öyle bir gönül birlikteliği var ki, sen, ben bitm iş, muhabbet
ateşinde kaynam ışlar biz olmuşlar, tek beden, tek ruh. Hiç “Neden?” diye sor mak
yok. Peki, içiyor. Tabii, onlar ın bardağ ı yoktu bizim gibi. T ası sunuyor
Peygamber imiz’e, “ Buyurun.” Peygamberimiz alıyor, Hazreti Ayşe annem izin
dudaklar ını koyduğu köşesine tasın dudaklar ını koyup suyu içiyor. Bir bu
centilmenliği tabir i caizse yapıyor, ötekisi de nasıl göz ve gönül üzerindeyse o da
görüyor, bundan daha güzel bir seni seviyorum olabilir mi? 40 kere “ Seni
seviyorum.” demekten daha da f azla bir gönül bağ ını kurmaz m ı? E tabii, âlim kadın,
kumandan kadın Ayşe annem iz anlıyor ve muhabbet tabii ki hepimizi hayranlıkt a
bırakacak zir velerde.
Şimdi, bunu bir mühendis arkadaşım ız “ Ailede sevgi iletişim i” diye kitabımda
okumuş. “Hocam, her misal güzeldi ama buna bayıldım, ben su mühendisiyim. Hele
akşam olsa da şunu bir yaşayayım dedim. Yedik, içt ik. Ef endim, tam sır ası geldi
hanım a dedim ki, hanım, bir su v er ir misin? ‘Elin, ayağ ın tutuyor, gözün görüyor,
şurada, kalk, iç.’ Yapamadım Hocam, ya…”
Onun için, hanımef endiler, lütf en böyle bir f eminist duygusuyla, bir rekabete,
bir ticari yar ışmaya dökmeyelim işi. Peygamberimiz’in bir hadisiyle bit ireyim. Hazreti
Fatma annem iz Allah’ın aslanı Hazr eti Ali’yle evlenip çık acağ ı sır ada “Son bir
tavsiye -emin olun, bu bile yeter aileyi kurtarmaya - babacığ ım, ne buyurursunu z
bana?” “Kızım Fat ıma, sen Ali için car iye ol ki o da senin için köle olsun.” Ama
şimdi beyler kr al olmak istiyor, hanımef endiler de kraliçe; kral, kraliçe
savaşlar ından aileyi kaybediyoruz.
Teşekkür ediyor um. Bu toplant ıyı çok önemsedim. İnşallah hayır lı sonuçlar ı
olur. Kusura bakmazsanız ben hem en de kaçıyorum. Hoşça kalın, hayır la kalın
ef endim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim. Sağ olun.
Ayşe Hanım, herhâlde bir ilaveniz olacak sizin.
Buyurun.
AYŞE ŞULE BİLGİÇ – Evet, küçücük bir ilavem olacak Sayın Başkanım.
Şimdi, bu çizgi f ilm ve medyanın kullanım ıyla ilgili yerli çizgi f ilm yasası çıkt ı
bundan üç-üç buçuk yıl önce yanılm ıyor sam çünkü Türkiye’de TRT Çocuk kanalı
hariç ki o da devlet teşvikiyle yer li çizgi f ilm yapt ır ıyor biliyorsunuz ki çok büyük
katkısı olduğunu düşünüyorum. Orada yapılan tüm çizg i f ilmlerdeki aile bütünlüğ ü,
örneklemeler i vesair eler i kesinlikle çok başar ılıyd ı, buna çok titizlendi TRT Çocuk.
Ancak Türkiye’de şu an yayın yapan 18 tane çocuk kanalı var ve bu 18 çocuk
kanalına da aslında üç yıl önce yüzde 20 yer li çizg i f ilm yayınlama zor unluluğu
getirildi. Ancak bunlar çok büyük güçler o lduklar ı için, Disney gibi dünya devler ini,
Nickelodeon gibi, Cartoon Net work gibi; bunlar kendi aralar ında bir bask ıyla dediler
ki: “Biz bu yüzde 20 baraj ını doldur acak kadar içerik bulam ayız, Türkiye’de henüz
böyle bir içer ik üretim gücü yok. Onun için, bize süre ver in.” Ve bizim de devlet imiz
sağ olsun, evet, onlara bir süre tanıdı üç yıl. Üç yıl doldu ama hâlâ hiçbir yapt ır ım
uygulanm ıyor. Şu anda tüm yabancı çocuk kanallar ı hâlâ bizim ülkemizde sadece
kendi içeriklerini yayınlıyor lar, yer li içerik yayı nlam ıyorlar ve izlenme oranlar ı çok
yüksek. Şu anda TRT Çocuktan sonr a ilk kez yerli yapım yayınlayan Planet Çocuk
kanalı var. O da gerçekten bizim şahsi çabalar ım ızla yer li bir sermayeydi, şimdi
Sony girdi ama ona rağmen, yüzde 40’lara yaklaşan yerli çizg i f ilm yayınlıyorlar.
Çünkü biz onlar ı ikna ettik. Bunun hem rating dönüşü var size. Aslında daha çok
rating alacaksınız yani ticari açıdan da bu iyi bir şey. Hem yasaya uyacaksınız hem
de daha çok izleneceksiniz. Bu har ika bir şey dedik ve Planet Çocuğu ikna ettik. Şu
an TRT Çocuk ve Planet Çocuk haricindeki tüm çocuk kanallar ı neredeyse yüzde
99-100 yabancı içerik yayınlanıyor.
Bunun da bir an önce gündeme gelmesi ve art ık yapt ır ım lar ın başlaması
bence uf ak da olsa bir hız katacakt ır. Tüm çocuk kanallar ında yer li içer iklerin
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yayınlanması önemli bir adım olacakt ır diye düşünüyorum. Bunu da belirt mek
istedim.
BAŞKAN – Çok teşekkür ediyorum.
AYŞE ŞULE BİLGİÇ – Ben teşekkür ederim.
BAŞKAN – Bu, önem li bir katkı oldu.
Ben üç çocuk annesiyim. Özellikle en küçü k kızım 12 yaşında. Onun kuşağı
bu bahsettiğiniz kuşak. Hem yerli karakterlerin… Mesela, Keloğlan, Pepe gibi
karakterlerin çocuklar ın üzerindeki etkisini son k ızım da görebiliyorum. “Bana
sevdiğini söyle canım.” bir de öyle söylüyor ya aksanlı, onu ben bile ezber ledim. O
anlamda katkısını biliyorum yer li karakterler in çocuklar üzerindeki etkisini. Hat ta
yanım ızda oturan bir arkadaşım ızın k ızının da Keloğlan f enomeni var 3 yaşındaki
kızının, Keloğlan’la yat ıp Keloğlan’la kalkıyor. Onun için, yerli karakterler in çocuklar
üzerindeki etkisini önemsiyorum. Bu vur gunuz için de teşekkür ediyorum.
O zaman çocukla devam edelim. Can Soysal Bey TRT Çocuğun kurucusu ve
koordinatör ü. Bu alanda hem yer li yapım lar, çocuk yapımlar ı ve çizgi f ilmler
konusunda çok büyük emeğ i ve kat kısı var ama çok uzun da bir çocuk
yapımcısısınız değil mi Can Bey? Mesleğe çocuk yapımcısı olar ak başladınız değil
mi?
TRT ÇOCUK KURUCUSU CAN SOYSAL – Evet, yirmi sekiz yıldır.
BAŞKAN – Evet, kendisini tanım aktan çok mutlu olduğum biri, alandaki
gayreti ve prof esyonelliğini.
Onun için, ben sözü kendisine bırakmak istiyorum.
Buyurun.
TRT ÇOCUK KURUCUSU CAN SOYSAL – Teşekkür ederim.
Önce bir düzeltme yapayım. İki yıldır TRT’den ayr ıldım, emek liyim şu anda.
BAŞKAN – Evet.
TRT ÇOCUK KURUCUSU CAN SO YSA L – Yirmi sekiz yıl dır bu alanda
çalışt ım ben TRT’nin çocuk yapım lar ına ilişkin köklü bir gelişim çizgisi var. Susam
Sokağı’yla başlayan o çizgide. Bizler çağı devam ettir dik. Tabii, sonuçta alanda TRT
Çocuk kanalı kurma görevi taraf ıma ver ildiğinde biz bu alana gönül vermiş insanlar
olar ak çok büyük mutluluk yaşam ışt ık. Sonuçta, tabii, Türkiye’de bu alan açıldığ ında
yüzde 70’e var an bir oranda yerli yapım içeriği hedef imiz vardı. Bu alanda da
Türkiye’deki tüm sektör alanda ciddi araşt ırma, çalışma, beraber iş görme, dış
yapımcılar ı teşvik etme, onlara bu yayıncılığ ı hedef lediği ve doğru nasıl yapılm ası
gerektiği konusunda saatlerce, günlerce baş başa verer ek, arkadaşlar ım ızı, yapım cı
f irmalara devam lı tahsis ederek doğrusunu söylemek gerekirse, bir çocuk
yapımcıl ığ ının nasıl yapılması konusunda önermelerde bulunduk ve sektörde de şu
anki boyut uyla bakt ığım ızda animasyon alanında bir alan açm ış olduk.
Şimdi, konumuza gelecek olursak, buradaki çalışmalar aslında çocukluğun
gelişim aşamalar ında duygusal k ısma t ekabül ediyor. Ebeveyn ve çocuk ilişkisi
aslında hepimizin, m edya yayıncılar ı olar ak, medya gruplar ı olarak, medyanın f arklı
gruplar ı olarak çok hassasiyetle davranmam ız gereken hususlar. Ben, daha evvelki
katıldığ ım toplant ılarda da gördüğüm, buradaki to plant ıda da gördüğüm kadarıyla
ver iler in belli bir merkezde toplanmadığ ını görüyorum. Ben konuyla ilgili araşt ırma
yapmak istediğimde bunlar ın ortak havuzda toplanacağ ı bir platf orm olması
gerektiğini düşünüyorum ki bu alanda çalışma yapan insanlar rahat lı kla bu
çalışmalardan f aydalanabilsin.
Özellikle burada yapılan araşt ırmalar ı da dinledim bir k ısm ını, bazılar ı
hakkında özel notlar aldım. Ama bunlar ın da çocuk yayıncılar ı için yani bu alanı
kullanacak medya gruplar ı için de biraz daha uzmanlar taraf ında n yani tabiri caizse
ilm iklenmesi gerekiyor, ilmikten geçirilm esi gerekiyor. Çünkü çocuğun ilk başladığ ı
şey sözcüktür. Siz f arklı yaş gruplar ına f arklı programlar yapıyor olabilirsiniz, f arklı
f ormatlar üretebilir siniz ama sözcükler, ana dilden seslendiği niz sözcükler,
kelimeler sizin onu kaf asına soktuğunuz, onun kaf asında oluştur duğunuz ilk
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adımdır. Bunlar ın yapılanmasıyla kavram lar oluşur. Yani dolayısıyla biz değerler den
bahsediyoruz, çocuklara değerlerden bahsediyoruz. Bu değerlerin karşılığ ı olan
şeyleri çocuklara anlatmam ız lazım. Dolayısıyla biz bir sorunu bir yapım da çocuğa
ver ebilirsek bunun çözüm yolunu da, önermesini de verebilmeliyiz.
Bu çalışmalarda gör düğüm kadar ıyla bir sürü sorun var ve “Bu sor unlar ın
çocuk ve aileye yönelik hedef leri nele r?” diye bakt ığ ım ızda bunlar ın sıralanması,
gruplanması belki özet, ana f ikir olarak herkesin, belki bir senar istin çalışabileceği
bir dipnot hâline gelebilmesi lazım. Genel çalışmalar yani genel raporlar, genel
raporlar ın uzmanlar taraf ından ele alınm ası, aynı zamanda belki bu bireysel tar zda
yapılm ış röportaj lar olabilir, araşt ırmalar olabilir, istat ist iki çalışmalar olabilir,
bunlar ın gerçekten çocuk uzmanlar ı taraf ından tekrar yor umlanıp bir f ikre, bir
kavrama dönüştürülmesi gerekiyor. Dolayısıyla bütün bu kavramlar ın da teknik
olar ak –biraz teknik olar ak bahsedeceğim - çocuklar ın ziyaret ettiği platf ormlar var
yani çocuk doğası gereği tüm platf ormlar ı ustalıkla kullanabiliyor. Dolayısıyla bu
platf ormlara yönelik çalışma stratejiler in belirlenmesi ve ver ilecek f ormatlar ın da
bunlara göre hazır lanması gerekiyor. Şu anda bakt ığ ımda “teenage” için yapılan
hiçbir proje görmüyorum ben televizyonlarda, buna TRT de dâhil olmak üzere ve bu
sürecin sonunda, işt e, çocuklar eğitim hayat ını tamamladığ ı ve gelişimler ini art ık,
duygusal gelişimlerin tamamlandığ ı dönemler in sonunda çocuklar kavramsal olarak
kendi işaretledikleri noktalarda hiçbir veriyi almam ış oluyor lar. Dolayısıyla bu alan
tamam ıyla şu anda başka televizyonlar ın açık etkisine açık durumdalar. Bunlar, işt e
Cartoon vesaire gibi kanallar. Bu alanda çalışmalar ın yapıl ması, dizilere bu tarz
katılım lar ın yapılm ası. Ayr ıca, diğer platf ormların, işte İnt ernet, sosyal medya,
Facebook vesaire gibi ayaklar ını da düşünerek bu çalışmalar ın yapılması gerekiyor.
Günümüzde art ık medya bir leşt i. Bunun şeyi bu, sadece televizyon değil.
Televizyon dışında pek çok medya alanını kullanabiliyor uz. Buna “bir leşik medya”
diyoruz. Bu birleşik medyanın içerisinde de hem çapraz medya kullanabiliyoruz hem
de dönüşebilir medya kull anabiliyoruz. Dolayısıyla bu medyalar ı da etkin olarak
çocuk adına, ebeveyn adına, aile adın aktif hâle getirebiliriz ve kitle iletişim i sadece
birebir etkileşim halinden çık artarak bir toplumsal f arkındalık oluşturabilir iz.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Çok teşekkür ederim.
Ben birkaç hususun hemen alt ını çizmek istiyorum. Ben de eski kuşak bir
medya meslek mensubuyum, 1989’da muhabir likle başladım sektörde. Bizim kuşak
evinde televizyon olduğunu hat ır layan bir kuşak ve hatta televizyon seyretmeyi
aileler yas aklamalarla çocuklar ın üzerinde kurallar ın uyguladığı bir kuşak ama artık
İnternet, sosyal medya, cep telef onu, ak ıllı telef onlar dediğim izde böyle bir yasakçı
anlayışla koruma yöntemler inden bahset memiz mümkün değil. O anlamda, benim
uzun zaman ver diğim s osyal medyanın güvenli kullanım ı pr ogramlar ı uygulam ışt ık
epey bir yetişkinler e. Anne -babalara hep söylediğim şu: Bilmediğiniz mecradan
çocuklar ınızı korumak gibi bir şeyden bahsedemeyiz, söz konusu olamaz. Yani çok
basit bir örnek ver eyim: Kızım 17 yaşınd a evden ayr ıl ıp okumak için İstanbul’a
geldiğinde Ankara’dan ar ıyorum açm ıyor, bana geri dönmüyor, birkaç gün geçiyor,
görüşemiyoruz çünk ü f ark ettim ki cep telef onunu o benim kullandığ ım gibi
kullanm ıyor. Yani ben telef onu açıp konuşmak için kullanıyorum. Gençler onu öyle
kullanm ıyorlar. Gençler yazışarak haberleşmek diye bir haber leşme yöntemi
gelişt irdiler; işte, Messenger ile W hatsApp ve tüm sosyal medya ar açlar ıyla. Sürekli
eller inde ve sürekli aynı anda birden f azla kişiyle etkileşim halindeler. Bir k işiyle
telef onla konuşacağ ı vakit de birkaç kişiyle etkileşim hâlinde. Gruplar la yazışıyor lar.
Benim sosyal medyayı kullanmam yaklaşık on yıl önce kızım ın İstanbul’a okumaya
gelmesiyle başladı. Messenger’i, Facebook’u, işte W hatsApp geldi hayat ım ıza, aile
W hatsApp grubu. Normalde sorarak cevap alamayacağ ınız pek çok soruyu “Bugün
neredeydin, ne yapt ın, kiminle yemek yedin?” gibi sorulara cevap vermez, hiçbir
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genç annesine, babasına cevap vermez ama yazışırken bunun f arkında değil ve
ver iyor. Çok daha güvenl i bir yöntem sosyal medya anne ve babalar için.
O anlamda, hani, yasakçı bir zihniyettense onunla çocuğun diliyle, çocukla,
çocuğun kullandığ ı mecrada onunla iletişim hâlinde olmak son derece önemli.
Farkında oluyorsunuz, kiminle beraber, nerede yemek yem iş, kaçta gelmiş eve,
dersi kaçta bitm iş, sınavı nasıl geçmiş? Bir anne olarak bunlar ı merak ediyorsunuz
ama normalde konuşarak gün içinde, hele f arklı şehir deyseniz, bu cevaplar ı alma
şansınız hiç yok. Ama ben hep onu söyler im. Araya kilomet reler bile gir se siz bazı
mecralar ı kullanarak ailenizi aile tutm a becer isini gelişt ir ebilirsiniz. Yani f arklı
şehirler de olmanız g üçlü bir aile olmanıza engel değil. Hatta uzmanlar bunu şöyle
tanım lıyor, güçlü aileyi t anım larken: Genelde biz hep şöyle deriz: İşte, parç alanm ış
aile, eyvah, f alan. Ama uzmanlar şöyle t anım lıyor: Velev ki aile parçalanm ış olsun.
Eğer bir sorun karşısında birleşebiliyor lar ve güçler ini bir araya getirip o sorunun
çözümüne katkı verebiliyor larsa o aile güçlü bir ailedir . Aslında biz bazen
kavramlar ı da yanlış kullandığ ım ız için bazı hat alar ı yapt ığ ım ızı düşünüyorum.
Bir başka konu daha, bunu başta söylerdim genelde her toplant ıda, atladım.
Sağlıklı aile tanım ını da aslında bazen yanlış yapıyoruz. Uzmanlar ın if ade ettiği şu:
Dünya görüşler i f ar klı olabilir insanlar ın yani işte, muhaf azakâr, liberal, sosyal
demokrat, f arklı görüşlere sahip olabilir ler ama kendi dünya görüşü içinde bir ailede
kadın, erkek, çocuk, yaşlı, engelli kim varsa hak ve görevler dengesi kurulabilm işse
kendi doğrular ı içind e, o aile sağlık lı ailedir. Genelde biz t oplumu tanım larken hep
kendi doğrular ım ızdan tanım lıyoruz, yanlış bu. Bizim doğrular ım ız bizim ailemiz
içinde geçerli. Ama o aile kendi doğrular ı içinde bir hak ve görevler dengesi
kurabiliyorsa o da sağlıklı bir ai le.
Onun için, hem bu çeşit liliği art ır an bir unsur hem de bizim o vehim ve
korkular ım ızı aslında azaltan da bir unsur. Herkes bizim gibi olmak zorunda değil.
Kendi doğrular ı içinde o hak ve görevler dengesi. Genelde hep haklar ı konuşur uz;
erkekler, kadınlar, hatta çocuk haklar ını konuşuruz ama çocuk dâhil o ailenin içinde
ve toplumun içinde herkesin aynı zamanda görevler i de vardır yaş ve yeter lilik
düzeyine göre. Biraz o hak, görev dengesini konuşmam ız gerektiğini düşünüyorum.
Çok uzadı, yoruldunuz biliy orum, iki konuşmacım ıza daha söz ver ip ondan
sonra ara vereceğim . Diğer konuşmacılar ım ızla öğleden sonra devam edeceğiz.
Atalay Taşdiken ar am ızda. Hoş geldiniz.
Sizin adınızı duyunca ilk aklıma “Kız kardeşim Mommo” geliyor. Benim çok
keyif alarak izlediğim ve izlemeyenlere mutlaka önerdiğim bir f ilm.
Onun için, ben Atalay Bey’e teşekkür ediyorum katılım ınızdan. Sizin, hem
sinema hem televizyonda çalışmalar ınız var. Bu konuştuğum uz çerçeve aşağ ı yukarı
çizildi. Ben tekrar girizgâh yapmayayım. Bu anlamda siz in de görüşler inizi almak
ister im.
Buyurun.
ATALAY TAŞDİKEN – Çok teşekkür ederim.
Film yönetmeni ve yapımcısıyım. Sanır ım bu Komisyona davet edilmem de
2013-2014 yıllar ında TRT’de yapt ığ ım “Böyle bitmesin” diye bir diziydi. Dizinin
içer iği ve teması bugü nkü konuyla çok yak ından ilgiliydi. Bir de Başkanım, sağ
olsun, Kız kardeşim Mommo’dan bahsetti. O da benim ilk f ilmimdi. Aslında o da aile
bir liğinin korunmasıyla ilgili, çocuk meselesiyle ilgili türündeki önemli bir örnek tir.
Kendi f ilm im olduğu için söy lemiyorum, dışar ıdan bir gözle bakıp söylüyorum.
BAŞKAN – Ben söylüyorum, sizin söylemenize gerek yok. O anlam da önemli
bir f ilm.
ATALAY TAŞDİKEN – Teşekkür ederim.
Çok uzun konuşmayacağ ım, herkes çok yorgun, yüzler inizden belli. Belli ki
aynı şeyler de b azen tekrar edilince çok sık ıcı oluyor.
Böyle bitmesin dizisinde biz şöyle bir öyküyle başladık yola. Evet, aile
bir liğinin korunması lazım, boşanmalar çok hızlı art ıyor, bununla ilgili ne yapılabilir
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diye. TRT’de yöneticilerle de konuştuğumuzda birçok yön et ici şunu söyledi: “Yani
bunun dizisi olmaz. Dizi olabilmesi için belli dr amatik çat ışmalar ın olması lazım.
Hani bar ışt ırmak üzerine, boşanmamak üzer ine bir dizi yapılamaz, çok didaktik olur,
bunu izlet emeyiz.” dediler. E haklılar da, öyle bir endişe duym akla da haklar ı vardı
ama biz o diziyi yaptık. O dizi de TRT’nin en çok izlenen ikinci dizisi oldu.
Sadece şuydu bizim yapmaya çalışt ığ ım ız şey, cevabını bulm aya çalışt ığ ım ız
şey: Buradaki gibi bir Komisyon, bir üniver site vesaire gibi bir ar aşt ırma ekibi gibi
çalışmadık biz. Biz bir dizi ekibi gibi çalışt ık. Tek sorduğumuz soru şuydu: Seven
nasıl sevm ez olur? Bu sorunun cevabını bulabildiğim izde aslında birçok şeyi
çözebileceğimizi düşündük biz. Evet, her evlilik çok güzel başlıyor, hiç kavga
ederek başla yan bir evlilik yok. Her düğün arabası süslenerek hazır lanıyor,
boşanmaya giden hiçbir araba süslenm iyor. Her düğün eşin, dostun, akrabanın
katılım ıyla, coşkusuyla yapılıyor; hiçbir boşanmaya coşku, katılım, kutlama
yapılm ıyor. Dolayısıyla “ Seven nasıl sev mez olur?” sorusunu doğru tanım ladığ ım ız,
cevapladığ ım ız zaman bu meseleyle ilgili çok önemli bir yol alır ız diye düşündük.
Biraz önceki bir katılımcının söylediği “Ekonomik meseleler birinci meseleler
değildir.” sözüne ben de kat ılıyor um. Bu yapt ığ ım ız 69 bölüm içerisinde
kullandığ ım ız bütün bölüm hikâyeler i yaşanm ış hikâyeler di, üçüncü sayf a
haber ler inden yola çık ıp yapt ığ ım ız hikâyelerdi. Bunlar ın içinde çok azı ekonomik
nedenlerden kaynaklanan sık ınt ılar ve pr oblemler di.
Ben bu kadar la yet ineyim. Herke s zaten çok yorulmuş. Davet ett iğiniz için
çok teşekkür ederim.
BAŞKAN – Atalay Bey, Ayşe Hanım ’ın da söylediği önemli bir şey var, Can
Bey de aynı konuda söyledi. Yani hem idealist hem popülist olunabilir medya
araçlar ıyla. Bir az o konuda katkı alabilir m iyim sizden? Yani iyi izlenilir ama hem de
ideal anlamda da… Hani, makro düzeyde belki bir idealizm den bahsedemeyiz ama
ortalama idealizm le ama iyi işler de yapılabilir. Yani bunu biraz açmam ız ve
konuşmam ız lazım. Genellikle o rating kayg ısı o idealizmin çok önüne geçen çünkü
medyanın bir de sosyal sorum luluğu var. Yani televizyonlar ın, gazetelerin bir
sorumluluk anlayışı var. Burada tek şey t icar i kayg ılar olmamalı anlam ında. Bu
konuda da görüşler inizi alayım.
ATALAY TAŞDİKEN – Kesinlikle t icar i kayg ılar bir incil öncelik olmamalı ama
eğer siz bir ulusal kanalda herkese hitap eden bir saatt e, prime time gibi bir
zam anda bir program yapıyorsanız mutlak surette rat ing denilen mekanizmanın
unsur lar ını gözetmek zorundasınız. Çünkü öbür türlüsü çok ütopik, hani “Ben yapt ım
ama izleyen izlesin…”
BAŞKAN – Yok, o anlamda söylemedim. Bu yapılabilir bir şey bu. Yapılabiliri
konuşalım.
ATALAY TAŞDİ KEN – Kesin olar ak yapıl abilir bir şey. Hem izletebileceğiniz
hem de…
BAŞKAN – Para kazanabileceğ iniz…
ATALAY TAŞDİ KEN – …doğru mesajlar ver ebileceğiniz hem de yapımcı
olar ak elbette para kazanabileceğiniz işler i yapmak mümkün. Biraz önce sözünü
ettiğim dizi örneğ i de aslında buna iyi bir örnektir. Çok izlenen bir diziydi 2013 -2014
yıllar ı içerisindeki TRT’nin rat ing ölçümleme leri dikkate alındığ ında. Bi z
bırakt ığ ım ızda prime time 1’de 4,5 rat ingle bırakt ık. Çok iyi bir ratingti ve bugün bile
çok iyi bir rating aslında 4,5 rating. Hatta o dizi belki de dünya tarihinde ilk bir işi
başardı, o da şudur: Biz o dizinin içer isinde as lında var olm ayan ama dizinin daha
izlenmesini sağlayacak aile masası diye bir masa oluşturduk. Bir hukukçu, bir
psikolojik danışman ve bir de çok güçlü bir komiser, bir polis kadın f igürü koyduk
oraya. Diziyi onun üzer ine kurduk. Bütün problemler o masaya müracaatla başladı.
Biz diziyi bir sezon yapt ıktan sonr a o dönemki Aile Bakanı Fatma Şahin -şim di
Antep’te belediye başkanı olan - Samsun’da bir basın toplant ısında şunu açık ladı:
“Böyle bitmesin dizisindeki aile masasını örnek olarak biz değişik iller de p ilot bir
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çalışmaya başladık ve çok iyi sonuçlar ve net iceler aldık.” dedi. Yani aslında bir
televizyon dizisi de devlete, bu anlamda kaf a yoran insanlar a bir ışık, bir umut, bir
yol açıcı, f ikir açıcı bir şey de yapılabilir olduğunu bu dizi gösterdi.
Dola yısıyla, hani sorunuzu da son cümleyle tamamlayayım, evet, hem çok
izlenir hem seyircinin beklentisini karşılayacak hem de bizden bir iş yapm ak
mümkün.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Sayın Yusuf Gürsoy, RATEM Başkanı, buyur un.
RATEM BAŞKANI YUSUF GÜRSOY – Çok teşekkür ederim Sayın Başkan.
Ben de Türkiye Büyük Millet Meclisine böyle çok önemli bir konuyu araşt ırma
konusu yapt ığ ı için teşekkür ederim. Yalnız başlık biraz bize ağ ır geldi. “Aile
parçalanmasında medyanın rolü” yani böyle bir it ham alt ında…
BAŞKAN – Ö zet lemişler, öyle bir iddiam ız yok. Mer amı anlatmak için
özetlemişler, bir meslek mensubu olarak böyle bir iddiam ız yok. Ama şu var tabii:
Bir sosyal öğrenme aracı medya. Tabii parçalanma… Bütünlük var aslında,
bütünlüğe katkısı anlam ında aslında.
RATEM BAŞKANI YUSUF GÜRSO Y – Çok teşekkür ederim o bütünlüğe
katkım ızın if ade edilmesi nedeniyle.
Değerli arkadaşlar, medya başlığ ı son yıllar ım ızda bir sosyal ek de aldı
biliyorsunuz. Bir sosyal medya f enomeniyle karşı karşıyayı z. Bizim geleneksel
medyam ız yani geleneksel medya denilince de ilk akla gelen doğal olar ak televizyon
olur. Radyo ve televizyon yayınlar ı da m aruz kalınan bir obj edir yani diğer medya
mecralar ından f arklı olarak erişilmek istenen değil, iradi olarak bir e ylem lilik içi
değil tamamen maruz kalınan bir unsurdur. Önceler i televizyonlar akşam saatler inde
açılır, gece İstiklal Marşı’yla kapat ılır dı. Şimdi, yayınlar ım ız gündüz evde açık
olmadığ ında bile rahatsızlık duyuyor uz, “Acaba bir sorun var mı?” diye
düşünü yoruz.
Buradan hareketle ben medyanın içinde bulunduğu durumla ilgili bir kısa
özet yapacağ ım. Yani o kadar eleştir ilere maruz kalınan medya ve özellikle yapımcı
arkadaşlar ın diziler e yönelik if adeler inden yola çıkarak şöyle bir bilgi vermek
ister im: 2014 yıl ında Avr upa Par lamentosunda Türkiye’de televizyon yayıncılığ ı
konulu bir konf erans verirken Avr upa Ticari Televizyonlar Birliği Başkanı “Dün büt ün
dünyada 250 milyon kişi Muhteşem Yüzyılı izledi.” dedi bize yani onlar da takip
ediyorlar. Bugün 80 ülkeye yaklaşık 250 milyon dolarlık bir yapım ihr acı yapıyoruz.
Ekonomi Bakanlığ ım ız bunu çok ciddi olarak değerlendirmekte, bununla ilgili teşvik
çalışmalar ı yapmakta televizyon diziler imizle ilgili olarak, f arklı coğraf yalarda f arklı
kültür iklim ler ine yönelik .
Dolayısıyla Türkiye’de özel radyo televizyon yayıncılığ ının başladığ ından
yani 1994’ten önceki dönemler de bu tar t ışmalar yokken ağır lıklı olarak özel radyo
televizyon yayıncılığı başladığ ında bu tür eleştir ilerle karşı karşıya kalır olduk.
Ancak bunun 2011’den sonra azaldığ ını düşünüyoruz. Zira, o dönemde yapılan çok
önemli bir yasal değişiklikle televizyon yayıncıl ığ ının kitle ilet işim ar acı olma
niteliğiyle izleyiciler ve düzenleyiciler arasında bir bağ oluşt u. Bu yasal
mevzuat ım ıza da girdi. Tüm izleyi cilerim iz izledikleri televizyon yayınlar ından diziler
dâhil olmak üzere şikâyetlerini televizyon kanallar ına izleyici temsilciliği aracılığ ıyla
ulaşt ırabilme özelliğine sahipler. Ben de çok büyük bir kanalın uzun bir dönem
izleyici temsilciliği yapm ış bi r i olarak şunu söyleyebilirim ki izleyiciler imizden gelen
şikâyetler izlenilen yayın ve yapım lar ın yayın niteliğini değiştirebilecek ölçekte
değil. Zaman zaman eleştir iler alınıyor, zam an zaman şikâyetler alınıyor ama bu
şikâyetler özellikle o yayın içer ik lerine ilişkin daha çok biçimsel veriler le, biçim sel
nedenlerle. Dolayısıyla hâlâ bu sistem yürümekte, bu mekanizma çalışmakta.
Yaklaşık 600 civar ında uydu televizyonumuz, 25 civar ında ulusal karasal kanalım ız,
250 civar ında yerel televizyon kanallar ım ıza yönelik şikâyetler belki medyanın k itle
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iletişim aracı olması niteliğinden ötür ü çok konuşulması, çok if ade edilmesi
nedeniyle gündemde tutuluyor. Ancak söylediğim nedenlerle bu bizim dikkate
alacağ ım ız ya da bununla ilgili radikal bir değişiklik yapabilec eğimiz düzeyde değil.
Bunun bir başka nedeni de bizim yayınlarım ızı izleyen, yayınlar ım ızı denet leyen çok
önemli bir kurumum uz var, anayasal bir kuruluş Radyo ve Televizyon Üst Kurulu.
Gerek mevzuat ım ızda yer alan yayın ilkeler i gerekse bunun karşılığ ındak i
yapt ır ımlar yani müeyyideler çok sık ı bir şekilde denetlenmekte ve izlenmekte.
Bununla ilgili ceza alan yayın kuruluşlar ım ız yok mu? Var. ihlal edenler yok mu? Var
ama bütüne teşmil ettiğimiz zaman görüyoruz ki bunlar çok da if ade edildiği
ölçeklerde değ il.
Dolayısıyla
medyanın
aile
bütünlüğündeki
rolünü
biz
olum lu
değerlendir iyoruz. Zira, diğer medya mecralar ından f arklı olar ak televizyon izlerken
ya da radyo dinlerken aileler in bir arada ve bir likte f ikrî olarak, duygu olarak bunlar ı
paylaşabilecekler i bir zem in de oluşur. Yani özellikle akşamlar ı hangi pr ogramlar
izlenirse izlensin, bu sosyoekonomik düzeye göre, ailenin kültürel yapısına göre,
dizilerden başlayıp haber programlar ına kadar, tart ışma programlar ına kadar
izlendiğinde de görüyoruz ki bir p aylaşım, aile içerisinde bir paylaşım ı
oluşturabilecek ortak bir değer üzerinden bu tart ışmalar ı yapt ırabiliyoruz.
Dolayısıyla televizyon yayınlar ım ızın da, radyo yayınlar ım ızın da bu biraz zaman
zam an bizim de hak sız olar ak değerlendirebileceğim iz eleşt ir ilerden muaf olmasını
bekliyoruz.
Bir konuşmacım ızın kamu spotlar ından bahsett iğini if ade edeyim. Şu anda
bizim 72 adet değerli arkadaşlar, kamu spotu yayınlıyor olduğumuzu paylaşmak
ister im. Bu 72 kamu spotunu t elevizyon kuruluşlar ı ücretsiz yayınlamaktal ar. Yani
bütün bunlarla ilg ili olarak herhangi bir ücret kamudan alamamaktayız. Zira,
televizyonlar ım ızın üyelerim izin neredeyse TRT dışında bütünü t icar i kuruluş yani
bir anonim şirkettir. Bunu bilgiler inize sunmak isterim.
Sayın Başkan, bu çok önemli kon uyla ilgili olarak hazır ladığ ım ız bir rapor da
var. Ö zellikle radyo ve çocuk konulu zannediyorum Can Bey’le de koordinat ör
olduğu dönemde paylaşm ışt ık, biraz önce öğrenciler imizin bir sunumunu gördüm. Bu
öz güven konusu bizim çocuk ve ailemizde çok f azla ö ne çıkarmadığ ım ız bir
unsurdur. Öz güvenin özellikle annelerimizin çocuklar ını televizyonu bir bakıcı
olar ak
kullanmalar ından
başlayarak
yani
özellikle
beslenme
alışkanlığını
kazandırma dönem inde televizyonun karşısında koltuklar ında oturtarak uzun süre
televizyon yayınlar ına maruz kalmalar ı - hekim arkadaşlar ım ız belki değineceklerdir
ilerleyen aşamalar da - onlar ın gelişimler ini televizyon yayınlar ından vareste t utarak
söylüyorum, olumsuz etkilemektedir. Fransız Lisesi olduğu için belki daha iyi
bilir ler. Fr ansa Eğ itim Bakanlığ ının 3 yaşından küçük çocuklara televizyon
yayınlar ını izlett irme konusunda birtak ım uygulamalar ı olduğunu basından biliyorum.
Avustralya Eğit im Bakanlığ ının 2,5 yaşından küçük çocuklara içerik üret ilmesini
engelledikler ini biliyorum. B unu bir Radyo Televizyon Yayıncılar ı Meslek Birliği
Başkanı olarak da söylüyorum yani çocuklar ın korunmasına yönelik.
Dolayısıyla bunlar ı da içeren bir rapor u Komisyonumuza takdim edeceğim i
belirtiyor, hepinize sayg ılar sunuyorum. Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Ben bir şey sorabilir miyim? Az önce söylediğiniz bir şeyi, ama şu an biraz
f arklı, tek kanallı dönemde belki biraz aileler bir arada izliyordu ama şimdi hemen
her evde - yani orta sınıf ve üst ü için söylüyorum - iki, üç televizyon var ve herkes
art ık ayr ı ayr ı odalar da televizyon seyrediyor. Ama şu da var tabii: Telef onlardan da
art ık televizyon izleniyor.
Ama şunu söylemek isterim: RTÜK için kastetmiyorum, RTÜK’ü ayr ı
soracağ ım bu soruyu ama siz yayıncıl ara vatandaş şikâyetini nasıl ulaş t ır acak,
memnuniyetsizliğini? Çünkü genelde şöyle bir uygulama var: İşte, ratingi iyiyse
ratinge bağlı bir değerlendirme, ticari kayg ıyla bir değerlendirme var ama
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vat andaş… Mesela, Amerika’da şöyle yapılıyor: Memnuniyetsizliğini sponsora
iletiyor ve spons or o bask ıya dayanamayarak sponsorluğunu çekerse yapım
yayından kalkmış oluyor. Amerika’da buna benzer uygulamalar var. Ama vatandaş
RTÜK dışında size, yapımcılara yani direkt işin üreticiler ine memnuniyetsizliğini,
mutsuzluğunu nasıl iletecek? Bununla ilg ili bir mekanizm a var m ı?
RATEM BAŞKANI YUSUF GÜRSOY – Var Sayın Başkan. Bizde Avr upa’dan
çok daha iyi çalışıyor bu mekanizm a. Biraz önce bahsettiğim gibi “ izleyici
temsilciliği” diye bir kurum var. Art ık her televizyon kuruluşunda resm î olarak yani
işi bu olan istihdam edilmiş arkadaşlar ım ız var. Hepiniz izliyorsunuzdur, haber
kanallar ım ızın tüm yayın süresince diğer kanallar ım ızın da program bitiminde
jenerik akarken izleyici temsilciliği mail adresi geçer yani elektronik posta adresi
ver ilir orada. O yap ımla ilgili olarak yani izlemiş olduğunuz yapım la ilgili olar ak
şikâyetlerinizi oraya ilet irsiniz ve bunu Radyo ve Televizyon Üst Kurulu da görür.
Yani sizlerden gelen bir şikâyet i kanalın izleyici temsilcisi bunu büt ün yönetim iyle
paylaşmak zorundadır ve görürler. Aynı zam anda bu raporlar ı Radyo ve Televizyon
Üst Kur ulu da görür yani sizlerden gelen şikâyet üzer ine oluşan şikâyet raporlar ı
karar ver iciler tar af ından gerek televizyon taraf ından gerekse denet leyici ve
düzenleyici kurul olan Radyo ve Televizy on Üst Kurulu tar af ından -Sayın Başkan,
biraz sonra bununla ilgili daha detaylı bilgi verecektir - biz Avr upa’dan bu konuda bir
adım daha ilerideyiz. Orada var ama bu etkinlikte kullanılm ıyor. Bizde tüm
televizyon kanallar ı buna riayet etmek zorundadır, zir a, bir yasal zorunluluktur
Sayın Başkan.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Şöyle bir şey var tabii: Birazdan gerçi RTÜK’ü konuşurken bunu
konuşacağ ız. Tabii, yum urta m ı tavuktan, tavuk mu yumurtadan bir az da… Yapılan
araşt ırmalar göster iyor ki yüzde 70 dizilerin a ile yapısını bozduğuyla ilgili bir
şikâyet var t oplumda ama RTÜK özelinde söyleyeyim bunu; müracaat etme, şikâyeti
bildirme oranı yüzde 2’yi bulmuyor. Şikâyet ediyoruz, söyleniyoruz ama şikâyet
etmiyoruz yani kurumsal anlamda bunu yapmadığ ım ız da bir gerçe k. Herkesin
belgesel izlemesi gibi bir dur um bu. “Ratingler i kim patlat ıyor o zaman yüzde 70 bu
kadar memnuniyetsizlik varsa?” demek gerekiyor. Biraz da, hakikaten, hem
kurumlar ın öz denetimi yani sizin kurumlar ınız açısından öz denet im önemli, diğer
taraf tan da izleyicilerin de sosyal sorum luluğunu yüklenmesi önemli.
Sait Bey’in bir söz talebi var, ver iyor um.
Buyurun Sayın Yüce.
SAİT YÜCE (Isparta) – Ben de size katılıyorum. Vatandaştan çok ciddi bir
şikâyet var, bunun olmadığ ını söylemek doğru değil.
Ayr ıca, beyef endinin medyanın aile üzer indeki etkisinin olum lu olduğu
noktasındaki düşüncesine kat ılm ıyor um, bence olumsuz etkisi oluyor.
Bir de, yeter li tepki olmaması sizin sorumluluğunuzu azalt maz yani yeterli
tepki yok. O zaman “Biz bu “kirli rat ing” diye if ade ettiğimiz rat inglere, o t ür
yayınlara devam edelim.” anlam ı çıkmaması lazım bundan. Bir kirli rating vardır, bir
de temiz rat ing vardır, buna dikkat edilmesi gerekiyor.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Buyurun Hüsnüye Hanım.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Ben de t eşekkür ediyorum sunumu için.
Yalnız yine Sait Bey’in söylediği şeye katkıda bulunmak istiyor um,
desteklemek ist iyor um. Şöyle ki: Büt ün gezdiğimiz bölgelerde güneydoğuda
Şanlıurf a Kilis, yine güneyde Antalya, bat ıda Bursa, kuzeyde Karadeniz’de G iresun,
Ordu, Trabzon, bütün gezdiğim iz bölgelerde aile hâkimlerinden STK’lara, bireysel
olar ak katkıda bulunanlar, herkes medyadan şikâyetçiydi. Hani bu katkılar ını veya
işte görmek istediğiniz zaman t utanaklar ı incelediğinizde görürsünüz ama sizin “ Bu
aile bütünlüğüne katkıda bulunuyor.” demeniz bence çok da bununla örtüşmüyor,
onu da söylemek istiyor um.
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Ayr ıca, yapt ığ ım ız dizilerin dışar ıda sat ışlar ının hani belli bir miktara
ulaşt ığ ı, bu da yapımlar ın kaliteli olduğu veya sat ılabilir olduğunu göstermesi bizim
tamamen doğru bir iş yapt ığ ım ızı da göstermiyor. Şöyle ki: Bu dizilerin içer iğine
baktığ ınızda, eleştirilere bakt ığ ınızda bizim tarihim izi dosdoğru yansıtmadığ ı
hepimizin söylemesi gerektiği bir şey diye düşünüyorum. Yani en azından bu benim
f ikrim ve bakt ığ ım ız zam an da eleştir iler noktasında da ciddi bir oran var, bunu da
göz ardı edemeyiz. Sadece bunu f iyat olarak veya sat ış rakam ı olar ak baktığ ım ızda
bu doğru bir ölçüt olmuyor diyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Cevap hakkı doğdu…
SAİT YÜCE (Isparta) – Muhteşem Yüzyıl övüneceğim iz bir şey değildir yani
para olarak da, yayın olar ak da.
BAŞKAN – Buyurun Yusuf Bey.
RATEM BAŞKANI YUSUF GÜRSOY – Cevap olarak değerlendir ilmesin lütf en
ama şunu if ade etmek istiyorum: Ben dizilerim izin yurt dışındaki başar ısını ki biz
başar ı olarak addediyor uz…
SAİT YÜCE (Isparta) – Biz başar ı olarak addetmiyoruz.
RATEM BAŞKANI YUSUF GÜRSOY – Peki, ef endim.
Zira, çok f arklı coğraf yalardır ve çok f arklı kültür lere yönelik oluşturulmuş bir
talep. Biliriz ki hiç kimse hoşlanmadığ ı y a da beğenmediği ya da ondan bir şey
alacağ ını düşünmediği bir içer iği para ver ip sat ın almaz. Bu nedenle, hani böyle
değerlendir erek if ade ettim ama elbette hepimizin eleştir ileri var, hepim izin f arklı
bak ış açılar ı var, buna da katılıyoruz çünkü söylediğ im gibi bu kadar yayın sayısı
içer isinde üretilen yayın içer ikler ini ortak bir beğenide birleştirmek kadar zor bir
durum yoktur yayıncılık açısından. Bunu eleştir ilerinizi haklı bularak söylüyorum.
Ama genel olarak da böyle bir değerlendirmenin, f arlı değe rlendirmenin olduğu
bilgisini de paylaşar ak söylüyor um.
Çok teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
DENİZ DEPBO YLU ( Aydın) – Sayın Başkan…
BAŞKAN – Deniz Hanım ’ın da bir söz talebi var.
Buyurun.
DENİZ DEPBO YLU (Aydın) – Ben dizilerin yanı sır a, gerçi di zilerde
değinmediğimiz bir konu var, gençlere yönelik yapılan diziler var. Bu gençlere
yönelik yapılan dizilerde oldukça olumsuz örnekler e de r astlıyoruz ve eğit imci
arkadaşlar ım da bu konuda oldukça tepkili. Biraz bunlara dikkat edilmesi gerekiyor
diye düşünüyorum.
Bunlardan ayr ı, dizilerden ayr ı çok ciddi bir sorunumuz, evlilik programlar ı,
yar ışma programlar ı, aile sor unlar ını çözdükler ini iddia eden birtak ım hazırlanm ış
programlar. Bu programlar aile sorunlar ını deşif re etmekten başka bir işe yaram ıyor.
Kaldı ki orada sadece aile sorunlar ı m ı, yoksa hazır lanm ış senar yolarla f arklı
sorunlar m ı ir deleniyor, onu da ayırmakta güçlük çekiyor uz. Bu tür programlar ın
eğer topluma hizm et edilmek üzere yapılmak amacı var sa gerçek uzmanlar ın
gözet iminde, uzmanlarla sorunlar deşif re edilmeden, belki de örnek olma veya yol
gösterme şeklinde yapılmasının daha doğru olacağ ını düşünüyor um. Zira, orada
izleyen vatandaşlar yanlış çözüm yollar ına doğru gidiyorlar ya da sırf kendileri
televizyonda görünm ek uğruna çok ciddi s onuçlarla bitecek hatalar yapabiliyorlar.
Bu konuda da özelinizi rica ediyor um.
Teşekkür ediyorum.
RATEM BAŞKANI YUSUF GÜRSOY – Sayın Başkan, bu son vekilim izin
if adeler ini karşılayacak bir önerimiz olacak özellikle dizilere yönelik olar ak:
Dünyanın bazı ülkeler inde televizyon yapım lar ında “ürün yer leşt irme” diye bir
kavram vardır, bizde de var bu. Özellikle ekonomiye katkı anlam ında bir mal ve
hizmet in marka hâline dönüşmesi için yapım lar ın içer isine yer leşt irilen ürünlerin
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görünmesine yönelik bir yasal dü zenlemedir bu. Bizde 2011 yılında başladı.
Dizilerde de buna benzer bir puanlama sistem iyle, özellikle Aile ve Sosyal
Polit ikalar Bakanlığ ı ile Üst Kurulumuz bahsedecektir, Başkanım ız. Bununla ilgili
olar ak bir teşvik sisteminin getirilmesi konusunda da ta lebim iz var. Özellikle
dizilerin sayın vekilimizin nitelendirmelerini biraz f arklı değerlendirdim. Yani bu
ratingler inden başlamak üzere, diziler in yapım lar ı, edebî eser olup olmaması gibi
başka birtak ım niteliklerle beraber bu puantajla dest eklenmesinin s ağlanm ası sizin
öner inize de cevap niteliğinde olacakt ır.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Ben teşekkür ediyorum.
Bir yemek arası verelim. Daha sonra İkinci Oturumda devam edeceğiz.
Kapanma Saati: 13. 45
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saat i: 14.40
BAŞKAN: Ayşe KEŞİ R (Dü zce)
BAŞKAN VEKİLİ: Bayram ÖZÇELİK ( Burdur)
SÖZCÜ: Ali ÖZKAYA (Af yonkarahisar)
KÂTİP: Emine YAVUZ GÖZGEÇ (Bursa)
----- 0 ----BAŞKAN – Çok değerli Kom isyon üyelerimiz, değer li uzm anlar ım ız, çok
değerli konuklar ım ız; bugünkü toplant ım ızın ikinci oturumunu açıyor um. Hepinizi
sevgiyle, sayg ıyla selamlıyorum.
Öncelikle davet imize icabet eden konuklar ım ıza da tekrar teşekkür
ediyorum. Bu cumar tesi günü belki yapacak çok daha keyif li bir işiniz olabilirdi, o
keyif li işinizin yer ine Komisyonumuzu tercih ett iğiniz için hepinize çok teşekkür
ediyorum.
Kısaca üyeler imizi t anımanızı isterim. Komisyon ne yapıyor, biraz ondan
bilgi vereceğim size. Türkiye Büyük Millet Meclisi her dönem inde araşt ırm a
komisyonlar ı kuruyor f arklı konular da. Bu dönemde kurduğu komisyonumuz Aile
Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsurlar, Boşanma Olaylar ı Ve Nedenler i. Çok
uzun da bir adı var . Dört aylık bir çalışma komisyonu bu. Bu dört ay içerisinde
çalışmasını tamam layıp bir rapor sunacak. Bu raporun bir inci f onksiyonu yasam a
kurumuna yönelik , yani yasal düzenlemelerde iht iyaç olarak gördüklerini raporunda
yazacak. Tabii, biz, bir parça da yür ütmeye öner ilerde bulunacağ ız bu konuda.
İlk toplant ıyı yapt ığ ım ız yaklaşık üç ay önce, sadece boşanma nedenleri ve
sonuçlar ı üzerinden gitmeyelim, o sü r ece götüren ve dikkat edilirse koruyucu
önleyici tedbirler le o süreci sağlık lı götüreceğimiz bazı konular olabilir diyerek bir az
geniş tuttuk biz konuyu. Çünkü aileye ait konular ı tek bir neden ve tek bir
perspektif ten if ade etmek çok zor. Bu anlamda, o a ilenin içinde bir engelli bir ey
var sa, o ailede bak ıma muhtaç bir yaşlı var sa, o ailede ölüm, işte süren hast alık la
mücadele varsa o ailenin o süreçler le de baş etme yöntem ler ini de konuşuyor olmak
gerekiyor. Onun için, çok geniş bir perspektif ten baktık. Bir az zor bir iş oldu bizim
için ama hayli ilerledik.
Yaklaşık 16 toplant ı yapt ık Ankara’da. Bu 16 toplant ıda hem üniversiteden,
sektörden, sivil toplum kuruluşlar ından, aile mahkemesi hâkimler i, sağlıkçılar,
hukukçular, çok f arklı meslekten uzmanlar ı din ledik. Kamu kurum, kuruluşlar ının
temsilciler ini dinledik. Aynı zamanda m asanın aşağ ı yukar ı sol taraf ını oluştur an
çok f arklı kurumdan uzm anlar ım ız var. O nlar da bu Komisyonun daim î uzm anlar ı.
Ayr ıca, yerelde uyg ulamalar f arklılık ar z edebiliyor sorunlar ve çözümler i
diye saha ziyar etler imiz oldu. 7 şehri dolaşt ık f arklı bölgeler den; Bursa, Karadeniz,
Trabzon, Antalya, Urf a, Kilis gibi. Farklı, öncelikli sorunlar la karşılaşt ık. Yani
merkezde otururken görmediğimiz çok f arklı öncelikler i gördük f arklı şehi rler de. Bu
anlamda, en son Hollanda ve Almanya’ya bir saha ziyareti gerçekleştirdik.
Amacım ız, orada yaşayan Türk kökenli ya da Türk vatandaşı olan hemşehr ilerim izin
çünkü orada yaşayan toplamda 8 m ilyon vat andaşım ız ve onlar ın aileler i var. Bize
duyum şek linde gelen sorunlar var dı. Yerinde görelim istedik. Tabii, bir günlük bir
saha ziyaret iyle sor unu görmeniz, çözümü kavramanız çok mümkün değil ama bir
gözlem edinm iş olduk ve yazışmalarla raporlar ı arkadaşlar dan istemeye, irtibatta
olmaya devam ediyoruz.
Tabii, aileye ait konular ı konuşurken çok bütüncül yaklaşmam ız gerekiyor.
Öncelikle, ben, tabii, ona geçmeden önce Komisyon üyesi arkadaşlar ım ızdan
burada aram ızda olanlar ı size tanışt ırmak istiyorum. Salih Çetinkaya, AK PARTİ
Kırşehir Millet vekili, hukuk çu kendisi. Hüsnüye Erdoğan, Konya Millet vekilimiz, t ıp
hekimi, doktor. Sait Yüce, Isparta Vekilimiz, ilahiyatçı. Birazdan ar am ıza kat ılacak
olan Deniz Depboylu Millet vekilimiz, Milliyetçi Hareket Partisi Aydın Millet vekili.
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Yine birazdan aram ıza kat ılacak olan Ali Ö zkaya Af yon Milletvekili. Ben de Ayşe
Keşir, Düzce Millet vekiliyim. Burada ağ ırlıklı bulunan sektörden geliyor um, medya
sektöründen. İ letişim mezunuyum. Mesleğe muhabir olarak başladım. Uzunca yıll ar
dergi ve televizyonda çalışt ım ama daha sonra sosyal polit ikalarda yüksek lisans
yapt ım. Son görevim, Aile Bakanlığ ından Bakan danışm anıydım. Oradan istifa
ederek millet vekili adayı oldum. Kendi partimin de örgütünden yetişen bir iyim.
Partim in İstanbul teşkilat ı kurucusuyum.
Şimdi, bugün ne yapt ık s abah? Her toplant ıda ona yapmaya çok özen
gösteriyoruz, tüm taraf lar ı bir masada toplamaya özen gösteriyoruz. Sabah aile
mahkemesi hâkimler i, avukatlar ı, PDR’cileri, psikologlar ı, psikoloj ik danışmanlık
yapan arkadaşlar ım ızı, sivil toplum kuruluşlar ını ve yerel yönet icilerini dinledik.
Alanda sorun olarak ne görüyor lar, sorunun kaynağ ını ne görüyorlar ? Çünkü
hukukçular genellikle kanun maddelerine at ıf yapıyor lar. İşte 6284’ün aksayan
yönlerini biraz anlat ma f ırsat ı buldular bize. Yer el yönetim ler in, tabii, bu alanla ilgili
engelli, yaşlı, kadın, aile destek merkezler i gibi uygulamalar ı var. Sabah iki ayr ı
kurumu, Ümraniye Belediyesini ve Büyükşehir Belediyesini dinledik. Bugün de
aram ızda şim di Beyoğlu Belediyesinin temsilcisi var.
Bu toplant ının bir az da a macı, her gittiğimiz yerde hemen her katılım cı
medyadan çok şikâyet etti. Özellikle yurt dışındaki vat andaşlar ım ız da Türk
kanallar ını çok izledikler ini, gençlerin bu kanallardaki - isim de vererek - işte
evlenme programlar ı, diziler diyerek de tanım layar ak şikâyet ettiklerini söylediler
ama alanda olan bir olarak şunu if ade etmem lazım: Sektörde yasakçı bir
yaklaşım ım yok benim. Ben onlar ın kendiler ine de aynı şeyi if ade ett im.
Araşt ırmalar gösteriyor ki Türkiye’de yüzde 70 araşt ırm aya katılanlar dizilerden,
yapım lar dan, aileyi bozduğuna yönelik şikâyetleri var ama RTÜK bir şikâyet kanalı.
Oraya müracaat etm e oranı yüzde 2 bile değil. Yani bu kadar şikâyet edilen diziler in
ratingini kim pat lat ıyor? Herkes mi gidiyor belgesel seyrediyor? Değil yani. Sonuçta
biraz da kişinin kendi öz denet imini, kurumlar ın öz denet imini beklediğimiz kadar
kişilerin de kendi öz denet im ve kontrollerini, medya okur yazarlık lar ını konuşmamız
gerekiyor. Bunlar ı konuşalım ve sizler le istişare edelim istediğim iz için sektör
temsilciler ini çağ ır dık. Aynı zamanda, Nilüf er Pembecioğlu Hocam ız da
aram ızdalar. Benim de mezun olduğum f akültenin hocası. Onun için ayr ıca “ Hoş
geldiniz.” diyorum kendisine de.
Sabah çocuk yayıncılığ ıyla başlam ışt ık. Çocuk yayıncılığ ı konusunda yer li
yapım ın iht iyacı vur gulandı. İki ayr ı konuğumuz da aynı konular a değindiler. Bize
ait değerleri anlatan bizden yapımlar. O anlamda küçük bir örnek vereyim yalnız,
sabah söylemeyi unuttum. Biz çocukken Amerikan f ilmlerinde izlediğim iz şükran
gününün ben t ıpk ı Noel gibi kutsal bir gün olduğunu zannediyordum çocuk ve
gençlik yıllar ım da. Daha sonr a bu konuya biraz kaf a yorduğ umda, merak ettiğimde
şunu gördüm: O, aslında bir dinî ritüel değil. Tıpk ı vakti zamanında Amer ikan
toplumunda bu tür toplant ılarla ortaya çıkan bir ka yg ıdan dolayı medyanın da çok
büyük desteğini alarak, özellikle başta çizerlerin, yani karikatüristlerin desteği
alınar ak topluma monte edilm iş, kurgulanm ış bir tören hâline gelmiş; hiçbir kutsal
alt yapısı yok Noel gibi. Sadece toplumun iht iyacı olduğu düş ünülerek, ailenin bir
araya gelmesi öngörülerek oluşturulmuş bir yapı. Bunu böyle bir şey yapalım
anlam ında söylemiyorum yani medyanın gücünü anlatmak anlam ında söylüyor um
bunu ve aileyle ilgili kayg ılar ın çok eskiye ait kayg ılar olduğunu if ade etmek için
söyledim.
Çocukla devam edelim istedim. Duran Ak çay aram ızdalar m ı?
TÜBİTAK POPÜLER BİLİ M ÇOCUK DERGİSİ MÜDÜRÜ DURAN AKÇAY –
Evet.
BAŞKAN – Hoş geldiniz.
Benim de çok önemsediğim, yani çocuk yayıncılığ ında popüler bilim çok
önemli bir konu. 3 kız çocuğu annesi olar ak söylüyorum. Kızım ın biri mühendis
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olduğu için özellikle önemsediğim bir alan. Çocuklara hem eğlence, edebiyat,
kültür, sanat tamam ama bilimi nasıl sevdireceğiz erk en yaşlarda, bilim le
temaslar ını nasıl sağlayacağ ız konusu önemli bir konu.
Ali Bey aram ıza hoş geldiniz. Ali Ö zkaya, Af yon Millet vekilim iz. Hoş gediniz.
Duran Bey, şimdi sözü size veriyorum. Sabahki oturumun sonunu çocukla
devam etmişt ik. TÜBİTAK Popüler Bilim Çocuk Dergisi misyonu ve bu
konuştuğumuz çerçevedeki f ikirler inizi ala lım. Teşekkür ederim.
TÜBİTAK POPÜLER BİLİ M ÇOCUK DERG İSİ MÜDÜRÜ DURAN AKÇAY – Biz
sadece çocuk dergisi yayınlam ıyoruz. Aslında yayıncılığ a başlang ıcım ız Bilim
Teknik Dergisi’yle. Bilim Teknik Dergisi de gençlere hitap eden bir dergi. 1967’de
yayınlanmaya başladı. Bugüne değin de aralıksız aylık olarak yayını sürdürüyor.
Türkiye’de daha çok f en bilimler i alanındaki insanlar ın okuduğu yayınlar bizim
çıkardığ ım ız yayınlar. TÜBİTAK’ın kuruluş kanundan kaynaklanıyor sanır ım bu.
Daha çok f en bilim lerine destek v er iyor.
Bilim Çocuk Dergisi, 1998 yılında çıkt ı. Bilim Teknik’ten sonra Bilim Çocuk
Dergisi şu an Türkiye’nin en büyük dergisi. Bunu şundan söylüyorum: Der gi
sat ışlar ına baktığ ım ızda onun yanına yaklaşan dergi bile yok. 120 bin net sat ışı var
şu an Bilim Çocuk Dergisi’nin. Onun ardından bir okul öncesi dergimiz var, Meraklı
Minik. Meraklı Minik de ona doğru yaklaşıyor çünkü 2007’de yayınlamaya başladık.
10 binlerle başladık sat ışlara, şu an 70 bin sat ışı olan bir der gi oldu.
Biz bu dergiler de böyle üstten bakmaca, eğitici bir yayın yapm ıyoruz. Çok
basit bilimsel ter imleri, bilimsel olaylar ı çocuklara çok basit çe, onlar ın anlayacağı
dilden, onlar ın gözünden anlatmaya çalışıyor uz. Bu da toplumda çok büyük kabul
gördü. Dünyada de neredeyse bizim düzeyim izde ö rnekler i çok az. Bak ıyor uz yurt
dışı yayınlarda da, çocuk yayınlar ında bu kadar yüksek tirajlar yok. Bizdeki örnek
gerçekten çok ilginç. Yani ülkemizde çocuk yayıncıl ığ ına önem verildiğini ya da
çocuklar ın bu yayınlara önem ver ildiğinde rağbet gösterdiğini gösteriyor.
Tabii, televizyonda da Ayşe Şule Hanım’ın söylediği çok büyük başar ılar var.
İşte Raf adan Tayf a’nın başar ısı var, Pepe’nin başar ısı var . Onun gibi, TÜBİTAK
yayınlar ında da çok büyük başar ılar var. Kitaplar ım ızda da onun gibi büyük
başar ılar var. TÜBİTAK ayr ıca popüler bilim kitaplar ı da yayınlıyor. Bu kitaplarda da
yine okul öncesi ve ilköğretim dönemine hitap eden kitaplar ım ız m ilyonlar
düzeyinde, yani 10 milyon düzeyinde f alan sat ışlar ı olan kitaplar. Türkiye’de çok
büyük rağbet görüyorlar. Çok okunuyor.
Bunlar ın içer ikler i de, kitaplar daki içerik ler daha çok -ne yazık ki orada telif
yayıncılığ ım ız biraz zayıf - dünyadaki iyi örnekler in çevir isi anlam ında yayınlar. Ama
dergilerim iz tamamen telif . Kendi uzm anlar ım ız tar af ından hazır lanan yazıl ar la ve
çizimler le oluşturuluyor.
Yine, çizgi f ilm alanında yaşanan sorunlar ı başlang ıçta biz de yaşadık.
Dergilerde anlat ımlar çizim ler le yapılmak zorunda biliyor sunuz. Her şeyi
f otoğraf lamak mümkün olmuyor. Çizim alanında başlang ıçta sorun yaşıyor duk am a
biz çizime önem ver diğimizde çizer ler de bu alana eğildiler ve şu an çok sayıda
çizer, bize çizim yapmak için başvur uyor ve büyük bir kitle etraf ım ızda oluşmuş
durumda. Çok da başar ılı çizim ler çıkt ı ortaya.
Çocuk yayıncıl ığ ının geleceğ i nasıl diye düşü nürsek, bence büyük
yayıncılığ ından çok daha başar ılı gidiyor. Bu, belki yet işkin alana yansım ıyor gibi
çünkü bizim Bilim Teknik’teki sat ışlar ım ız yıllara göre geriye gidiyor. Buradan
anlıyor um ben. 1990 yılında ben TÜBİTAK’ta Bilim Teknik Dergisi’nde başl am ışt ım.
O zaman ülkemizin nüf usu kaçtı bilmiyorum. 50 -60 milyonlar seviyesindeydi
herhâlde. O dönemde Bilim Teknik Dergisi 90 bin sat ıyordu, şu an 35 bin sat ıyor.
Yani ülke nüf usumuz artt ığ ı hâlde Bilim Teknik Dergisi’nin sat ışlar ında düşüş var.
Gerçi hani f arklı kaynaklarda alanım ızda yayınlar var ama çocuk yayıncılığ ında
dediğim gibi sür ekli iler iye doğru bir artış söz konusu. Her ay, her yıl art ışlar
sürüyor.

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İ ncelenmemiş Tutanaktır
Komisyon : Aile Bütünlüğü
Tarih : 09/04/2016

Saat :

Kayıt: Aile Büt

Stenograf :

Uzman :

Sayfa: 49

Dergilerim izde içerikleri anlat ırken dik kat ettiğimiz şey, dediğim gibi,
çocuklar ın yaş grubun un özelliklerini düşüner ek tamamen ve onlar ın gözünden
bakarak dünyaya onlara anlatmaya çalışıyor uz. “Aile” kavr am ı, ist emesek de biz
çocuklara hani onlar ın dilinden anlat maya çalışt ığ ım ız için “aile” kavr am ı da
yazılar ım ızın içer isinde çok genişçe yer alı yor. İşte dedeydi, amcaydı, dayıydı,
halaydı, her şeyi birlikte yapt ırmaya çalışıyor uz çocuklara bütün yazılarda
anlat ırken. Çünkü anlatt ığ ım ız olaylar ın birçoğunu bir büyüğünden destek alar ak
yapmak zorunda, en azından dergiyi bir büyüğü ona okumak zorund a. Böylece,
ailesiyle kaliteli bir alışver iş, bir zam an geçirme sağlam ış oluyoruz çocuklar a.
Meraklı Minik Dergisi’nde özellikle bunu yapmak zorundayız çünkü okuma yazma
bilmeyen bir kesime hitap ediyor uz, 3 yaş üzerine. Bu dergide daha çok katlama,
yapışt ırma, motor beceriler i gelişt irici ekler ver iyor uz. Onlar ı yine aile desteğiyle
yapıyor lar. Anne, baba bir likte yapıyor lar. Sonra oyunlar veriyor uz. Bu oyunlar ı
kardeşler iyle, annesiyle, babasıyla oynayar ak vakit geçiriyorlar ve neredeyse bir
ayın bir haf t asını f alan dergi dolduruyor ama çocuklar tekrardan sık ılmadığ ı için bir
ay boyunca o oyunlar ı tekrar tekrar oynuyor lar. Bunu geri dönüşlerden anlıyoruz.
BAŞKAN – Duran Bey, sabah konuşulan da bir konu vardı. Onu sorayım
size. Popüler bir iş yapmak aynı z amanda ideal bir iş yapmak. Bu ikisinin dengesi
çok önemli, çok idealist iş yapt ığınızda belki popüler olmayacak, para
kazanılmayacak ya da yayg ınlaşmayacak ama çok popülerlik kayg ısı olduğunda da
bu sef er idealden uzaklaşılacak. Sabahki kaldığ ım ız nokta b uydu. Bu anlamda, siz,
yayın kurulunun yayın ilkesini bu çizgide nasıl değerlendiriyor sunuz?
TÜBİTAK POPÜLER BİLİ M ÇOCUK DERGİSİ MÜDÜRÜ DURAN AKÇAY –
Bizim popüler olalım diye bir kayg ım ız yok ama yapt ığ ım ız iş galiba popüler,
seviliyor ki, bilm iyor um rağb et görüyor.
BAŞKAN – Derginizin adı “Popüler Bilim Çocuk” ama. Bir kayg ım ız yok
diyorsunuz ama derginin adı Popüler Bilim Çocuk.
TÜBİTAK POPÜLER BİLİ M ÇOCUK DERGİSİ MÜDÜRÜ DURAN AKÇAY –
Bizdeki popüler lik, olumsuz anlamdaki popülerlik değil.
BAŞKAN – Yok , ben bir anlam atf etmedim zaten. Yayg ınlaşt ır manın yolu…
TÜBİTAK POPÜLER BİLİ M ÇOCUK DERGİSİ MÜDÜRÜ DURAN AKÇAY –
Hani bir olumsuz popülerlik de var. TV dizilerinden olumsuz anlamda yaklaşıldı ya o
anlamda bir popülerlik değil. Daha yayg ın, daha geniş kit leye seslenm ek
anlam ında, herkese bilim i sevdirmek anlam ında bir popülerlik bizimki. O anlamda
da başar ılı oluyor gerçekten ve bilimsel doğruluklardan hiç sapmadan, hedef kitleye
ulaşt ırmaya çalışıyoruz. Onu da mümkün mertebe, zorlansak da başardığ ım ızı
düşünüyorum bu sayılar ı görünce. Türkiye’deki diğer yayınlarla k ıyaslayar ak tabii
başar ılı görüyorum. Tabii, Türkiye’nin nüf usuna göre çok düşük bu sayıl ar.
Hedef imiz daha iyi yerlere gelmek, daha da artt ırmak. Çalışıyoruz.
BAŞKAN – Teşekkür ederim, sağ olun .
Şimdi, bir sivil toplum kuruluşu var aram ızda. Sevil Yorgun, AKODER
Temsilcisi.
Sevil Hanım burada m ı? Hoş geldiniz.
AKODER BAŞKAN YARDI MCISI SEVİL YORGUN – Hoş bulduk.
BAŞKAN – AKODER, Aileyi Kor uma…
AKODER BAŞKAN YARDI MCISI SEVİL YORGUN – Aileyi Kor uma Derneğ i.
BAŞKAN – Derneğin medyayla ilgili yür üttüğü bir proje var bildiğim
kadar ıyla.
AKODER BAŞKAN YARDI MCISI SEVİL YORGUN – Evet, o projemiz de var.
Ben Başkan Yar dım cılığ ında bulunuyorum. Aynı zamanda, Millî Eğit imde on yedi
yıldır öğretmenim.
BAŞKAN – Evet, buyurun Sevil Hanım.
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AKODER BAŞKAN YARDI MCISI SEVİL YORGUN – Şimdi, programda aile
bütünlüğünü olumsuz etkileyen unsurlar üzerinde konuşuyoruz. Ben AKODER’in
amacından ve vizyonundan taşmadan birk aç önlem iletmek istiyor um.
AKODER, televizyonu n, medyanın aile üzer indeki olum suz etkilerini
araşt ıran bir dernek. Dolayısıyla, burada bu bağlamda konuşmam gereken konu,
televizyon ve sosyal medya. Ö zellikle televizyonun aile üzerindeki olum suz
etkiler inden ben bahsetmek ve bununla ilgili çözüm öneril er i sunmak istiyor um.
Şimdi, özellikle ev hanım lar ım ızın büyük bir çoğunluğu çocuklar ını okula
gönderdikten sonra evde en yak ın ve en keyif li arkadaşlar ı televizyonla bir likte
vakit geçir iyor lar. Dolayısıyla “Arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim ”
sözünden de yola çıkarak aslında televizyondan aldıklar ını hem çocuklar ına hem
eşlerine hem de çevr eler ine, maalesef , yayıyor lar. Bu süreçte ne çıkt ı ortaya? Bizim
dernek olarak gördüğümüz yar ışan anneler, yar ışan kadınlar ortaya çıkt ı. O ysa biz
yar ışan değil, paylaşan aileler in ortaya çıkmasını temenni ediyor uz.
Peki, neler yapılabilir? Ben Birinci Oturumdan kaldığ ım için çok f azla sözü
uzatmadan hemen önerilere geçmek istiyor um. Dizilerde gördüğümüz inanılmaz bir
kirlilik var. Bunu, evet, bir denet leme kurulu var, denetliyor ama bunun yeterli
olmadığ ını düşünüyoruz. Senarist ler in çok iyi gözlem lenmesi ve senar ist lik
mesleğinin çok ciddiye alınm ası gerektiğine inanıyoruz. Gerekirse bunlar ın tarih
bilen, edebiyat bilen, entelektüel bir ikimi yüksek, belli ar alık lar la seminerler den
geçirilen insanlar dan seçilmesi ve diziler in mut laka bir psikolog, bir sosyolog
taraf ından incelenip ondan sonra yayına sunulmasını istiyoruz. Yani bizim iddiam ız
hiçbir zaman illa didaktik bir dizi ortaya koyun değil. Tabii ki eğ lendireceksiniz, tabii
ki özel kanallar ın rating kayg ısı olacak, işin içinde t icar i bir boyut da var ama bu
öyle bir dengede olmalı ki mesaj gizlice dizinin içinde yayılmalı, ver ilmeli, rating
kayg ısı kurumlarda olmamalı. Yani insanlar izleyebilir programl ar ı, gençlerin
zihinler ini kirletmeden izlemeliler. Bu işe soyunanlar la bunun için bence otur up
gerekirse atölye çalışmalar ıyla, sem iner lerle ciddi bir çalışm a yapılması gerektiğine
inanıyorum. Bu konuda -aram ızda medyacılar da var - ben bir vat andaş olarak böyle
bir çalışma yapıldığ ını ciddi anlamda duymadım, bilm iyor um. Eğer varsa şimdi
duymak isterim açıkçası.
Onun dışında, f ilm okumalar ı gençler imize yapılabilir, belediyelerde
bilgievler inde veya özel kanallara gençlere kültür ve değer aktaran yapım lar için
ekstra özendirici nak di ödemeler ya da ödüller benzer i teşvikler ver ilebilir.
AKODER adına k ısaca söylemek istediğim bunlar ama biz bunu bir proje
olar ak hazır ladık. Ar zu ederseniz size sunabilir iz Sayın Vekilim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
AKODER BAŞ KAN YARDI MCISI SEVİL YORGUN – Bir de bir cümleyle
eğitimci kimliğimle de şunu söylemek istiyor um: Suçlar eğitimle önlenir. İnanın, şu
an Millî Eğitim Bakanlığ ından da birilerinin olması ve aslında eğitimle birçok
sorunun üstesinden gelebileceğim izin f arkın dayız. Bu konuda da ciddi bir çalışm a
yapmam ız gerekiyor çünkü üreten bir eğitime ihtiyacım ız var. Biz sadece tüketen,
ezber leten bir eğit im sistemiyle çocuklar ım ızı yetiştir iyoruz. Bu da, maalesef,
çocuklar ım ızın yanlış yollara sapmalar ına sebep oluyor.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Yorgun.
Sabah Millî Eğit im Bakanlığ ından 2 temsilcim iz vardı. Özellikle rehber
öğretmenler imizin sahadaki etkinliğini ve var lığ ını önemsediğimiz için toplant ım ıza
davet etmişt ik.
Sevil Hanım, eğer yazıl ı v ermek isterseniz rapor unuzu yazıl ı alabilir iz
Komisyonum uza. Burada her şeyi if ade edemediğinizi düşünüyorsanız. Bu tüm
konuklar ım ız için geçerli. Burada kendilerini tam if ade edemediklerini düşündükleri
bir konu varsa mut laka bize yazıl ı ulaşt ırsınlar. Bi z rapor a dercedeceğiz yazılı
gönderdiklerini.
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Şimdi,
Sayın
Nilüf er
Pembecioğlu,
İstanbul
Üniver sitesi
İlet işim
Fakültesinden hocam ız.
Hoş geldiniz.
Çerçevemiz belli. Ben tekrar bir girizgah yapm ıyorum.
Buyurun Hocam.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİ M FAKÜLT ESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF.
DR. NİLÜFER PEMBECİOĞLU – Merhabalar.
Öncelikle böyle bir çalışma başlat ıldığı ve k ısa zaman içer isinde de
sonuçlandır ılacağ ı için gerçekten çok mutluyum. Bir parçası olmaktan da çok büyük
bir mutluluk duyuyor um.
Konuşulanlara
bakt ığ ım ızda
ben
kendimi
f arklı
şapkalar
alt ında
hissediyorum. Bir tanesi eğitimci kimliğim. Ben seneler ce öğretmen yetiştir dim.
Onun için eğitim in gücüne hâlâ inananlardanım. Zaman zaman umudumu kaybet me
noktasına gelsem de inanıyorum ki eğitimle pek çok şeyi başar abiliriz.
Eğitimcilikten ve bir az daha popülist bir yaklaşım la medyaya geçtiğimde de şimdi
medyada çalışan ar kadaşlar ım ızı yetişt iriyoruz. Ha, iyi yet işiyor lar m ı? Gene soru
işaret ler im var ama m edyanın da bir şeylere, der de derman olacağ ından da en
uf acık bir kuşkum yok. Bir diğer taraf tan, Avrupa Birliğiyle ilgili pek çok çalışmalar
yapt ım. Orayı da bitirdiğim için uluslararası medyanın nasıl şekillendiğini
görüyoruz. Dolayısıyla, bu üç bak ış aç ısını bir araya getirdiğimde neler görüyorum,
onlar ı sizinle paylaşmak istiyorum.
Hepsinin ortasında, bence çak ışt ığ ı noktada çocuk duruyor. Onun için ben
de çocuk ve ilet işim üzer ine çok çalışt ım. Türkiye’nin her yerini gezdim. Çocuklara
tuttum mikrof onu , onlarca, binlerce çocukla röportaj yapt ım. İnanın ki çok
bilgileniyorsunuz. Ben onlardan ger çekten çok şey öğreniyor um. Örneğin
“Televizyonun kumandası kimde?” diye sorduğunuzda bile çocuğun ver diği cevap
size, ailede nasıl bir ortam olduğunu, şiddetin v ar olup olm adığ ını, ailenin düzenli
bir aile olup olmadığını vurguluyor. Yine, bir kız çocuğuna sorduğunuzda “Ailenle
aran nasıl?” diye ya da “Televizyon izlemeye ne kadar zaman ayır ıyorsun?” diye,
“Annem bana odana git, yat diyor çünk ü bizde art ık yeni bi r anne var ve onun
getirdiği bir de ağabey var.” “Kaç yaşında? “16 yaşında.” “Sen kaç yaşındasın?” “10
yaşımdayım.” Ailedeki durumu çok net görebiliyorsunuz böyle durum larda. Hani
direkt olarak, demin konuşulmuştu ya bazı kutucuklara çar pı koymaktan çok da ha
f arklı ver iler kazanabiliyorsunuz. Çocuktan al haberi diyor um hâlâ daha.
Bu medyanın bize sunduğu şeyler var. Tabii ki bunu abartarak da sunuyor,
sıradanlaşt ırarak, normalleştirer ek de sunuyor. Biz bir kimlik değişimi içer isindeyiz.
Hani çocukluktan gençliğe, gençlikten yetişkinliğe ve yaşlıl ığa giden yolda zaman
zam an ailenin içer isindeki değişiklikler, kopmalar ya da yeniden bir leşmeler de
bundan
kaynaklanıyor
aslında.
Ailenin
parçalanışı
yalnızca
boşanmayla
gerçekleşmiyor. Aile bazen kendi içer isinde de paramparça hâlde. Siz de if ade
ettiniz. Herkes kendi odasında kendi medyasının başında. Televizyon öldüren
eğlenceydi. Art ık kimseyi öldürmüyor. Telef onlar öldürecek belki de çünkü herkes
kendi telef onunun içerisinde. O kadar yalnızlaşm ış bir topluma d oğru gidiyoruz ki
İngiltere’de, Amer ika’da örneklerini görebilirsiniz. İnsanlar sabah beş buçukta
kalkıyorlar, ne o, akşam yemek pişir ecekler, içindekiler neler olacak, onlar ın
malzemeler ini oturup tek tek yazıyor lar, sonra alışver işe gidiyorlar yaşlı teyz eler,
onlar ı tek tek alıyorlar, akşam -bizdeki yemek programlar ı gibi - televizyonun
başında onlar la birlikte yemek pişirerek, aynı yemeği pişirerek bir toplum
olabilmeyi, bir birliktelik sağlayabilmeye çalışıyor lar. Bu yalnızlaşma yar ın öbür gün
bizim de başım ıza g elecek diye ben çok korkuyorum.
Benim burada sözünü etmek istediğim önemli bir şey var. Biz karar verme
süreçlerim izi sorgulam ıyoruz çok f azla. Dizilerdeki, “sit com”lardaki gibi beş
dakikalık kararlara indirgiyoruz yaşam ı. Bu çok yanlış bir şey. İşte evlilik
programlar ının belki çok eleştir ilen yönler i var ama ben bazen bunlar ın bir anlamda
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katarsis de sağladığ ını, bir ar ınmayı da getirdiğini düşünüyorum. İnsanlar verdikleri
kararlar ı sorguluyor lar. Kendilerini onlar ın yer ine koyuyor lar. Cinselliğ in yaşının
13’e geldiğini söylemişti kat ılımcılar ım ızdan biri. Ergenliğin yaşı da 8’e, 9’a düşmüş
durumda. Bu da t ıbbi gerçek. Eğer ergen psikologlar ıyla görüşecek olursanız bunu
da teyit edebilirsiniz. Çok da geniş bir çocuk nüf usumuz olduğunda bunlar ın h er biri
ayr ı bir sorun olarak bire bir karşım ızda duruyor.
Biz medyadan dert liyiz ama insanlardan da dertliyiz. Hani, demin demiştim,
“karar verme süreçlerinin sorgulanması” diye. İnsanlar o kadar hızlı karar ver iyor lar
ki. Bir: Kaf alar ında senar yolar ı va r, senar yo kuram ı çok iyi çalışıyor. İşte, sabah üç
buçuk, kızınız geldi, kapı çaldı, ne diyeceksiniz? Hemen hazır : “Neredeydin kızım?”
Ama hiç kimse düşünmüyor, o k ız acaba ner eden geliyordu, polis m iydi, doktor
muydu, kaza m ı geçirdi, gece çalışması gere ken başka her hangi bir meslekte mi
çalışıyor du. Ama t oplumsal haf ızam ız bizi sadece o senar yolar la, şablonlarla
yönetmeye devam ediyor.
Yine, hızlı karar ver iyoruz. Örneğin gençler diyor ki: “Patates kızartmasını
seviyor musun?”, “Evet, ben de seviyor um. Hadi evlenelim.” Ondan sonra bak ıyor lar
ki biri bam yayı sevmiyor, öbürü pat lıcanı sevm iyor; “Hadi boşanalım.” Bu karar
verme süreçlerinin denetlenmesi için de insanlar ın çok iyi bir medya okuryazar lığ ı
program ından geçmesi gerek, aşılanması gerek. Anne ba balar ın anne-baba
okullar ına da kesinlikle katılmalar ı gerektiğini düşünüyorum.
Medya bize şef f af bir başlık sunabilmeli; içer iği, özü bize ver ebilmeli. Medya
bize tabii ki duyg usal reaksiyonlar ı da göstermeli. Bazılar ına çok kızıyor uz,
bazılar ına çok sini r leniyoruz ama mutlu olduğumuz haberler çok azınlıkta. Medya
bize hem iyimser hem kötümser bakış açılar ını da yansıt abilmeli ama soğukkanlı ve
yar at ıcı olmayı da öğretebilmeli. Medyadaki pr ogramlar a baktığ ım ızda, kadın
programlar ı f elaket, gençlik programl ar ı f elaket, çocuk programlar ı f elaket. O
zam an, “ Medya bize f elaket tellallığ ı m ı yapıyor?” diyeceğiz. Yurt dışındaki
örneklerde anne babalar ın tepkilerini dile getiren, çocuklar ına nasıl davranmalar ı
gerektiğini öğreten, onlara rehber lik eden eğitim kana llar ı var, eğitimcilerin kendi
kanallar ı var. Belki televizyon kanalı kurmak şu devirde çok pahalı ama I P
yayınlarla,
cebe
gelebilecek
simülasyonlar la,
aplikasyonlarla
bunlar ı
gerçekleştirmek de mümkün.
Biz ailenin gerçekten bir arada t utulmasını istiyoru z ama aileye bir şey
olduğunda harekete geçilmesi çok yanlış. Ailenin ne olmasını bekliyoruz? Yani
ailede bir isinin hasta olması, başının ağ r ıması bile aslında büyük bir sorun. Çocuk
bunu nasıl alg ılıyor? Çocuk bunu nasıl değerlendir iyor? Ya da işte, erkeğ in ya da
kadının kanser olması, eve bir yaşlının ya da engellinin gelmesi onlar ı nasıl
etkiliyor? Ö z güven gerçekten çok önemli.
Ailede evde sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğunu gerçekten düşünüyorum.
İşte, yaşlılar ın ve engelliler in önler ine daha f azla set ler çekildiğini düşünüyor um.
Kendi bireysel deneyimler im de var.
Ankara’ya giden, ilet işim f akültesi 4’üncü sınıf öğrencisi bir öğrencim vardı.
Bana dedi ki bir toplant ıya katıldığ ında: “Ben annemin şiddet gördüğünü daha dün
anladım.” Bu çok önemli bir f aktör çünkü İstanbul’da yaşayan bir çocuk, üniversit e
düzeyinde ve şiddet in ne olduğunu tanımlarken bile biz bazen sık ınt ı çekiyor uz.
Kaldı ki benim pek çok öğrencim Doğu’dan, Güneydoğu’dan geliyor ve İstanbul gibi
bir kazana düştüğünde bunlar ın gerçekte n bir danışmana ihtiyaçlar ı var; ne
yapacaklar ını, nereye gidecekler ini bilem eyebiliyorlar.
Dolayısıyla, bir: Ailenin mutlaka bir aile terapi merkezine ihtiyacı var.
Ailenin avukat ına, ailenin doktoruna, bir sist emik terapiye ihtiyacı var. Evlilik
öncesi, evlilik sırasında, evlilik sonr asında, evlilik bittiğinde de bunlar ın yine
terapiye iht iyaçlar ı var çünkü. Çocuk doğ arken, çocuk doğmadan, çocuk doğduktan
sonra da, çocuğa kardeş gelirken de, her şekilde bunlara destek gerekecek çünkü.
Bizim bir aile ter a pi merkezi modeli oluşturabilmem iz gerekiyor. RAM’lar gibi ama
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çok daha iyi işleyen bir model oluşturabilirsek aslında. Tabii, bu rehberlik
modeller inde de çocuğun birtak ım açmazlar ının f arkında olup da bunlar ın istismar
meselesi de yapılmaması gerekiyor. Bat ı’da olduğu gibi, “Bu sorunlu çocuk, tamam,
buna ilaç verilmesi lazım.” deyip de bir sürü reçeteli ilaçlara da başvurulmaması
gerekiyor. Takip ger ekli. Bir kerelik bir değerlendirme değil de eğer biz o aileyi
takip edebilecek sosyal hizmet uzmanlar ı yet işt irebilirsek çok iyi olur. Burada da
ben öğretmenlerden ve belli branşlar ın öğrenciler inden destek alınabileceğini
vurgulamak ist iyorum. 530 bin aileye ulaşıldığ ını söylem işti sabahki konuşm acı
arkadaşlar, bu gerçekten büyük bir rakam, daha da f azlasına ulaşabilmek de yine
bizim elim izde. Türkiye 70 milyon, her biri ayr ı bir f ilm.
Medyanın içer isinde… Medyanın bir ey için de, toplum için de bir kaçış
olduğunu biliyoruz. Medya temsilciler inin gerçekten önem li olduğunu düşünüyor uz,
özellikle aileyse. Sonuç olarak medya okuryazar lığ ı diyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Hocam.
Üyeler imizden hocam ıza soru sormak isteyen…
Aram ıza Deniz Hanım da kat ıldı. Deniz Depboylu, Milliyetçi Hareket Part isi
Aydın Millet vekili.
Hüsnüye Hanım, buyurun.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Hocam, teşekkür ederiz.
Yalnız, engelliler ve yaşlılarla ilgili, sağlığ ın aileye daha çok katkısı olması
gerektiğini söylediniz. Ben bir aile hekimi olar ak ve yaklaşık yirmi dört yıllık bir
hekim olar ak, özellikle son zamanlarda yapt ığ ım ız politikalarla, izlediğim iz
polit ikalar la bu alanı doldurmaya çalışt ığım ızı ve gerçekten iyi işler yapt ığ ım ızı
düşünüyorum ama nerede eksiğim iz var, tabii ki onu da bilmek istiyorum.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİ M FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF.
DR. NİLÜFER PEMBECİOĞLU – Çok teşekkür ederim.
Ben iki buçuk sene anneanneme baktım, şu anda da 93 yaşında, Alzheimer
hastası olan bir babam var. Anneannem de Alzheimer’dı. Bize bu süre içer isinde hiç
kimse uğramadı. Yani kendi adıma kalbim kır ık. İlk doktora götürdüğünüzde mesela
o yaşlı insanlardan bir tanesini, en uf acık bir şeyde, mesela boğaz, doktor: “Aa,
boğazı kurumuş, buna pastil vermek lazım.” ya da “Bir ilaç vermek lazım.” Ya da
işte, “Aa, kulağ ında kir birikmiş ama bunu almak lazım.” dediğinde gerçekten bir
rutin kontrol gerekiyor bu insanlar için ve biz sağlıklı insanlar ım ızı bile normalde
kontrol edemiyoruz. Bir hastanın gerçekten hastaneye gitmesi, gelmesi, ambulansı
şusu busu olağanüstü büyük bir zor luk ki biz kendi adım ıza hani, İstanbul’da,
Üsküdar gibi, Kadıköy gib i belli m erkezlerde yaşıyoruz. Daha kıyıda köşede
yaşayan insanlar ın neler çektiğini ben görüyorum, duyuyor um. Çok daha iyi şart lar
yar at ılabilir diye de düşünüyorum. Yirmi dört saat, sürekli takip gerekli o insanlar a.
Çok özür dileyerek kendimden bir örn ek vereceğim. Haklısınız, aile hekim i
geldi, cuma günü babam ı ziyaret ett i. Pazartesi günü tekrar bak ım için eve geldiler
ama babam çarşamba günü kalp krizi geçirdi. Yani hiçbir şeyin garant isi yok. Hani,
bak ıldığ ında, 3 kere üst üste doktor ilgilenmiş gör ünüyor ama şu anda iyiyiz, yarın
ne olacağ ız bilm iyorum. Ki biz çok hassas noktalarda olduğumuz için her şeye
hazır lık lıyız ama daha genç olanlar, daha bak ıma muhtaç olan insanlar da var.
Dikkatinize.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Yani aslında bu noktada, kalp krizi
açısından tabii ki daha önce bunun bir tabanı vardır, daha önce ver isi vardır,
mutlaka EKG’sine, biyokimyasal değerlerine bak ılm ışt ır. Yani o önceden de işte,
şöyledir, diyebileceğiniz bir şey değil ama bu noktada, gerçekten, evde bak ım
hizmet ler i, yaşlı yaşam merkezler i…
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİ M FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF.
DR. NİLÜFER PEMBECİOĞLU – Hepsini gezdim, gerçekten eller inize sağlık ,
yapt ıklar ınızı görüyorum.
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HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Ama daha f azla yapacağ ım ız bir şey varsa
aslında öneri olar ak onu duym ak istemişt im.
Teşekkür ediyorum.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİ M FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF.
DR. NİLÜFER PEMBECİOĞLU – Ben öneri olar ak bir şey söyleyebilirim bur ada.
Bence çok çok önemli. Demin gençler var dı aram ızda. O çocuklar ın empati or anı
çok yüksek. Biz kuşak çat ışmasını engellemek için, hem gençler ile yaşlılar
arasındaki bağlant ıyı da sık ı tutup değer aktarım ını sağlayabilmek için onlar ı bir
araya getireceğimiz merkezler kurabilmeliyiz. Bu çok önem li çünkü biz tarhana nesli
çocuklar ıyız, ben öyle diyorum ama şim di bir pizza gençliği var ortada. İkisini bir
araya getir ip onu bir aşureye çevirebilmekse eğer amacım ız, onlar ın bir arada
olduklar ı ortamlar yarat ılabilmesi, hem çocuklar ın yaşlılar ı anlayabilmesi hem de
yaşlılar ın daha iyi ve daha zinde hissedebilmeler i için, bir şeyleri de birbirler inde
bırakt ıklar ını anlayabilmeleri için buna ihtiyacım ız var.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Hocam.
Bugün aram ızda sek törden de temsilciler imiz var ama bir çif ti özellikle f arklı
bir sebepl e çağ ır dık. Sanatçı kişiliklerinin dışında, aslında bu sektörde hep yapılan
bir eleşt ir i var, medya üret imiyle aileye zar ar ver iyor, medya yaşam tar zıyla da –
meslek mensuplar ı için de söylüyorum bunu - aileye zarar ver iyor ve işte, uzun
süreli evlilikler yo k. Hem çalışanlar için bu söyleniyor hem ürettiği ürünler için. O
anlamda, Eda ve Metin Özülkü çif ti aram ızda.
Kaç yıl oldu sizin evliliğiniz?
METİN ÖZÜLKÜ – Yirmi sekiz yılı geçti.
BAŞKAN – İ yi bir ör neksiniz o anlamda.
METİN ÖZÜLKÜ – Yirmi sekiz yıl ev lilik oldu, otuz iki yıl da beraber lik oldu
işte, dört sene bir f lört dönemi var.
BAŞKAN – Otuz iki yıl uzun bir süre, iki kişinin birbir iyle geçirdiği iyi bir
süre. Hem tutanaklara da geçsin, biz git tiğimiz illerde k ırk, elli yıl ı devir en çif tleri
ziyar et ediyoruz, “Nedir bunun sırr ı?” diye. Genelde bize şeyi söylüyorlar, işte, bir i
öfkeliyken diğer inin susmayı bilmesi, işte, karşılık lı sabır, “empati” dediğim iz
bugün, diğergamlık, onun çok üzer inde duruyor lar. Ama sizin sektörün de -az önce
söylediğim gib i- insanı öğüten bir alg ısı var. Yani hem yapt ığınız iş gereği, mesai
saatleri ve iş yoğunluğu açısından hem de medyanın ürettiği ürünler açısından. Bu
yirmi sekiz yılın ya da otuz iki yılın sırrı ne? Sizi dinleyelim, biraz özel hikâyenizi
dinlemek için as lında davet ettik sizi bur aya.
METİN ÖZÜLKÜ – Öncelikle, k ısa konuşacağ ım ben f akat bu konuyla ilgili
hem bilgilenmek için buradayım hem de bizim kendi düşüncelerim iz, katkısı
olacağ ını düşündüğümüz bazı öner iler imiz olacakt ır, onlar ı yazılı olarak iletm e k
istiyorum daha sonr a.
Üniversitede tanışt ık biz. Öncelikle şanslı olduğumuzu düşünüyor um. Yani
hem müzik sektörünün içerisinde bulunmak f akat bir yönümüzle de gerçekten
müzisyenlik yapmak için biz müzik sektörünün içer isinde olduk. Hiçbir zaman işte,
“Büyüyünce şöhreti yakalayalım, şöyle olsun böyle olsun.” gibi hesaplar ım ız
olmadığ ı için tamamen doğal bir şekilde üniversitede başlayan arkadaşlığ ım ız,
ikimizin de büyük m üzik aşk ıyla… En büyük ortak yönümüz zaten baştan buydu.
Dolayısıyla, benim Eda’yı ben im le f lört etmesi için kandırm am yani çıkma teklif ini
yaparken bile müziğ i kullandığ ım ı söyleyebilirim. Kendisi için 3 tane beste yapt ım
ve o besteler i…
BAŞKAN – Ama hiçbir kadın 3 besteye duyarsız kalamayabilir yani. İyi bir
yöntem o.
METİN ÖZÜLKÜ – O da üniversite yıllar ında şark ı söylemeyi çok sevdiği için
o şarkılar ı onun seslendirmesini ve stüdyoda bunlar ı kayıt alt ına almam ızı istedim.
Kıramadı tabii, “hayır” diyemedi bu teklif e. Bu şekilde başlayan önce bir arkadaşlık,
sonra çok büyük bir aşk ve o aş k sayesinde evliliğe giden bir yol.
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Şansım ız dediğim şey de şuydu: Dönem dönem o yaşlarda, evliliğim izin ilk
yıllar ında tabii ki belli maddi zorluklar çektik -ikimiz de memur çocuklar ıyız - bütün
yuvam ızı, evimizi kendi imkânlar ım ızla, çalışarak elde ettiğ imiz için yani aileden
pek f azla destek alamadığ ım ız için tamamen bir bütün olm ayı becerebildik. Yine
şanslar ım ızdan bir tanesi, evlenir evlenmez çocuğumuz olm adı, birkaç sene hat ta
on sene kadar diyeyim bir süre geçti, o süre içer isinde biz hem kendim izi eğittik
hem evliliğimizi eğit tik, böyle bir f ır sat ım ız da oldu. Ayr ıca, aileler imizin kültür el
yapılar ı, hatta mem leketlerim izin bile bir bir ine yak ın oluşu birçok zevkimizi de bir
arada get irdi ama bütün bunlar ın yanında, en büyük şeyin bizim açım ızdan müz ik
olduğunu düşünüyorum ben. Bunun f aydasını çocuklar ım ız olduktan sonra da
gördük. Çünkü çocuklarla beraber de bu kadar paylaşılacak şeyin azaldığ ı bir
dünyada, ortamda, biz gerçekten piyanonun başına geçip dördümüz şarkı
söyleyebiliyoruz veya işte, onlar uf ak uf ak besteler yapıyor lar , bize dinletiyorlar. Bu
şekilde paylaşım lar ım ız oluyor.
Ben sanat ın çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani tabii ki medya
yönlendirme konusunda çok önemli, medyanın bunu da dikkate alması gerektiğini
düşünüyorum ve hani, bu kadar t eknoloj inin yoğunlaşt ığ ı bir çağda bu
paylaşımlarda sanat ı ne kadar daha öne çıkarabilirsek, içine romantizm i, o sıcak
yuva duygusunu, o esint ileri daha çok verebiliriz diye düşünüyor um. Yani üst ümüze
bir sürü şey ters yönden geliyor tabii karşım ıza ama ayakta durmak zorundayız ve
bu ayakta durma zor undalık lar ıyla bir likte o sıcaklığ ı da koruyabilmek için elim izden
ne geliyorsa var gücümüzle yapmak zorundayız. Bireyler e düşen görevin de bu
olduğunu düşünüyor um.
Bir ailenin, bir evliliğin uzun sür eli olabilmesi için sadece aşk da yetmiyor
tabii. Aşk, gerçekten, ilk başta f itili yakan bir ateş belki ama ondan sonra
duygular ım ızı, aklım ızı, kalbimizi, hepsini bir ar aya getirerek olgunlaşt ır dığ ım ız bir
süreç gerekiyor. Bunun için de öncelikle kendi ço cuklar ım ızdan başlayar ak
medyanın ve tüm toplumun gayret iyle eğit ilmem iz gerekiyor.
Benim söyleyecekler im bu kadar ama biraz önce de söylediğim gibi, hem
bilgilenmeye geldim hem de bu konuyla ilgili, aslında, bizim bazı teor ilerim iz, yazılı
şeylerim iz de var, onlar ı da daha sonra yazıl ı olarak sizlere aktarmak istiyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Ben eşinizi de dinlemek isterim ama şu soruya da cevap bulmayı ar zu
eder im: Genelde, uzun yıllar evlilik yapanlar a o soruyu sorar lar. Ben de yirmi altı
yılı bitirmiş biriyim, arkadaşlık la beraber bizim de otuzuncu senem iz bu sene. Ama
şu önemli, hep söylenen bir şey: Hem kişinin hem çif tler in, ailenin sorun çözm e
kapasitesinin art ır ılması. Yani sorun var, hayat ın her yer inde var, evlilikte de var o
sorun. O soruna birlikte çözüm ür etme kapasitesini nasıl art ır ıp nasıl sorunu
çözebiliyoruz, bunu nasıl gelişt iriyoruz?
METİN ÖZÜLKÜ – O nu şöyle söyleyeyim: Flört ettiğimiz dönemde, en büyük
kavgalar ım ızı yapt ık biz Eda’yla, dört yıl sürdü o süreç, aynı zamanda üniversit ede
okuduğumuz dönem di ve orada inanılm az bir aşk ve yani, bunun evlilikten başka
sonucu olmayacak bir görüntü var -benim kaf amda en azından öyle, bilmiyor um
Eda’yı ama- ben öyle görüyordum. Fakat buna rağmen çok büyük sorunlar var dı
çünkü her ne kadar ail e yapınız birbir ine yak ın olsa, zevkler iniz aynı olsa, ikiniz de
müziği sevseniz, sanat tutkunu olsanız, şudur, budur f alan, buna rağmen iki ayr ı
insan bir ar aya gelmek üzer e, bir ömür boyu yola çıkmak üzere hazır lık yapıyor. Bu
dönem insanı ger iyor. Sadec e, işte, dediğim gibi, hem şanslı olduğumuzu
düşünüyorum hem de avantaj ım ız küçük yaşta tanışmam ız ve bu yola küçük yaşta
başlamam ız çünkü eğitim, biliyorsunuz ki ne kadar küçük yaşta olursa o kadar
daha… Biz de evlilik kursuna 17’li, 18’li yaşlar da başlad ığ ım ız için daha kolay
alg ıladık veyahut da daha çabuk tercüme ettik. Bu sebeple de f lört ettiğimiz
dönemde ve evliliğimizin ilk bir iki yılında o ciddi pr oblemlerimizi gittikçe azalan bir
tempoyla halletmeye başladık. Yani son on -on beş yıldır da gerçekte n böyle ciddi
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sorunlar la karşılaşm ıyoruz, ancak hayatın bize dayatt ığ ı, bizim dışım ızda gelişen
sorunlar varsa onlar a da birlikte zaten, kol kola girerek çözüm bulma yeteneğine
erişt iğimizi söyleyebilir im. Bir süreç meselesi ve eğit im meselesi diyorum ben yani.
BAŞKAN – Teşekkürler.
Eda Hanım’ı da dinleyelim.
EDA ÖZÜLKÜ – Ben de bütün kat ılımcılara burada olduklar ı için öncelikle
teşekkür ediyorum.
Gerçekten çok önem li bir konu. Son derece, yozlaşmaya doğru hızla yol alan
dünyada, gerçekten bu sıcak ili şkiler i korumak, önemsemek çok önemli.
Bir şeyler i kaybediyoruz. Şimdi Met in çok güzel anlatt ı her şeyi ilişki üstüne,
aşk üstüne f akat hakikaten çok kolaylaşt ı boşanmalar, ayr ıl malar. Gençler birbir ine
tahammül edemiyor. Biraz evvel hocam ın çok güzel değ indiği gibi, işte “Ben
sinemayı seviyorum . Sen sevm iyor musun? Tamam o zaman, hadi boşanalım.”
Birebir yaşadığ ım ve duyduğum bir ör nek olduğu için çok hoşuma gitti. Gerçekten
her şey çok basite indirgeniyor. Bunun alt ında ne olmalı bilm iyorum. İnsanlar ın
birey olarak, herhâlde, birbirine saygı duymayı önce öğrenmeler i gerekiyor,
birbirlerinin
zevklerine,
dünya
görüşler ine,
kültürel
zenginliklerine,
biraz
özgür lükler ine aslında açıkçası sayg ılı olmalar ı gerekiyor. Bizim ilişkimizin başar ısı
biraz da bu temele dayanıyor diye ben düşünüyorum.
Met in’in de söylediği gibi, çok sık ınt ılı, zor dönem lerim iz de oldu yani uzun
süreli değil ama ar a ara kavgalar ım ız da oldu, bir şeyler, bir şeyler oldu yani. Biz
onu hep kendi evim izin içinde halletmeyi yeğledik o dönem içinde. Hiçbir zaman
ben kapıyı vurup çıkıp da işte, bir “Annemin evine giderim de işte sen de öyle
yaparsın, böyle yaparsın.” Gitmedim yani, o da aynı şekilde. Hep evin içinde
çözmeye çalışt ık. Zaten çocuklar dan sonra olay bambaşka bir boyut kazanıyor. Bi r
taraf tan onlar ın dünyasını sağlık lı bir şekilde geliştirmeye çalışıyorsunuz ruhsal
açıdan. Onlar ın önünde hiç kavga etmiyoruz mesela. Bu, ne kadar doğru, onu da
bilmiyorum yani ne kadar doğru derken, doğru belki ama…
METİN ÖZÜLKÜ – Bazen mini kavgalar ya pmak zorunda kalıyor uz hani
bağ ışık lık sist emler i gelişsin diye.
EDA ÖZÜLKÜ – Evet, evet, gerçekten. Aslında, hani, uf ak ufak tartışmalara
belki de tanık olmalar ı da gerekiyor çünkü bu sef er baktık ki en uf ak bir şeyde “ Ne
oluyor? Siz ayr ılıyor musunuz? Ni ye tar t ışıyorsunuz?” “Nor mal bir şey bu, hayat
budur. Farklı f ikirlerde olmam ız çok doğaldır. Hallolur, eder. ” f alan. Çocuklar çok
hassas tabii.
Gerçekten, bir de çevr elerinde o kadar çok boşanan, ayr ılan aile var ki.
Şimdi sınıf lar ında, at ıyorum ama yak ı n r akamlar belki şöyledir, yani 23 -24 çocuk
var sa bunlardan 4 - 5’inin ailesi ayr ılm ış mesela anne babalar, ikinci hanım lar
gelmiş, üstüne üçüncü; yeni yeni çocuklar ilave olmuş. Tabii, bu da bugünün bir
gerçeği aslında yani bir tek bizim ülkemize has olduğu nu da düşünmüyor um.
Dünyada çok f azla örneği bu şeklide. Böyle olmaya başladı art ık bir şeyler.
Bilmiyorum, kişiler belki özgürlüklerine daha çok sahip çıkmak istedikler i için, daha
bireysel düşündükler i için ama bu yola doğru gidiyor.
Buna bir önlem var m ı, yok mu, bilm iyorum ama bu tar z toplant ılar la,
konuşarak, tartışarak, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bulmaya çalışarak,
eğitimle, sanatla m ı, neyle olacaksa, yani bunu bir şekilde konuşmak çok f aydalı
olacakt ır.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Var m ı söz isteyen?
Buyurun.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) – Öncelikle, ben de nice yirmi alt ı yıllara
diyorum.
Ben de katkıda bulunmak, biraz da böyle, hani, f arklı bir bak ış açısı
getirmek açısından söylemek istiyor um.
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Ben de yirmi dört buçuk yılını devirmiş bir i o larak, bir çif t olarak ama
arkadaşsız bir dönemden sonra yirmi dört buçuk yıl. Gerçekten, eşim bana beni
görmeden talip olm uş. Niye? Sadece Allah r ızası için. “Bana uygun mu?” “Evet,
uygun.” “O zaman isteyebilir iz.” demiş. Yani belki bu sır olmaktan çıkt ı şu anda.
Ben t ıp doktoruyum, eşim de t ıp f akültesi, benden üç yıl önce mezun, şu anda da
t ıp pr of esörü. Ama yirmi dört buçuk yıl da hiç kavga etmedik diyebilir im eşimle
gerçekten. Neden bunu söylüyorum? Niye kavga etmedik? Ulvi duygular ın, insanlar ı
belli bir noktada buluşturduğu ve kötü bir davranış sergilemekten alıkoyduğuna
inanıyorum ben ve ben bunu yirm i dört buçuk yıllık evlilik hayat ım da yaşam ış bir i
olar ak söylüyorum. Yani sadece maddi bak ış açısıyla çoğu şeyi halledebiliriz ama
çoğu şeyi de halledem eyiz. İnsanlar ın ulvi duygular ının baskın olması, eğitim de
vesairede kadim medeniyet imizden gelen ör nekler in çocuklar ım ıza işlenmesi
gerektiğine inanıyor um ben.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Hüsnüye Hanım.
METİN ÖZÜLKÜ – Pardon, ben bir şe y eklemek istiyor um müsaade
ederseniz.
BAŞKAN – Buyurun.
METİN ÖZÜLKÜ – Şu yanlış anlaşılmasın: “ Biz o belli süreci atlatt ıktan
sonra, ondan sonra art ık hiç tart ışm ıyoruz.” Biz çok tart ışıyor uz ve çok kavga
ediyoruz, sadece çocuklar ın yanında mümkün oldu ğu kadar bunu yansıtmam aya
çalışıyor uz ve onun sonucunda da baktık ki biraz f azla ster il duruma geldiler. Bunun
da yanlış olduğunu f ark edip, dediğim gibi, bazı şeyler i bilinçli olarak onlar ın
yanında da bağ ışıklık sistemlerini kazanabilmeler i açısından ya pt ığ ım ız doğrudur
yani.
BAŞKAN – Teşekkür ederim, sağ olun.
Şimdi, TİAK adına, Genel Müdür Dursun Güler yüz ar am ızda.
Dursun Bey’e de bir soru sormak istiyor um: Bu hep konuştuğumuz “rating”
Zaman zaman tart ışılıyor. Nedir bu rating, nasıl ölçülür, ne kad ar gerçektir, sanal
bir gerçeklik midir ? Bu konuyu hem tutanaklara geçm esi açısından hem de
katılımcılar açısından değerlendirirseniz sevinir im.
TİAK GENEL MÜDÜRÜ DURSUN GÜLERYÜZ – Çok teşekkür eder im Sayın
Başkanım.
Öncelikle, teşekkür ettiğimi if ade et mek istiyorum size ve Türkiye Büyük
Millet Meclisinin değ erli üyeler ine. Bu Komisyon t oplant ısının çok f aydalı olacağ ına
inandığ ım ı ben de belirtmek isterim çünkü -öğleden önceki konuşmacılar da if ade
ettiler- yasalar ı sadece yapmak yetmiyor, hatta çoğu ke z sadece yasalar yeterli
olmuyor, yasalar ı uygulayacak olanlar la, onlar ın maruz kaldık lar ıyla da istişare
etmek, bunlar ın sonucunda o met inler i oluşturmak, inanıyor um ki daha f aydalı
olacakt ır. O nedenle, teşekkür ediyorum bizlerin de görüşünü almak istedi ğiniz için.
Evet, “rating” çok tart ışılan bir konu. Ben sadece teknik bilgi vermekle
yet ineceğim Türkiye'deki rating sist emi hakkında. Tabii ki biz bu tart ışmalar ın çok
dışındayız. Yapt ığ ım ız iş son derece objektif , bir f otoğraf çekmek. Dolayısıyla, işin
o kısm ına girmeyeceğim.
Şimdi, TİAK Anonim Şirketi rating ölçümlerini yapt ır ıyor T ürkiye’de ve bu
şirket de 3 bileşenden oluşuyor: Reklamverenler Der neğini temsilen oluşt urulm uş
bir grup var, Reklamcılar Derneği ve t ahmin edeceğiniz gibi, ölçülen televizy on
kanallar ı. Bu 3’lü yapı hem şirketin ortaklık yapısında söz sahibi hem de
yönet iminde. Yönetim kurulu da yine bu dağ ılıma yansıyacak şekilde oluşuyor ki
aram ızda yönetim kurulu üyesi olan kanallar ve yönetim kurulu üyesi olan Met in Bey
de, kanallar ın te msilcileri de var. Dolayısıyla, aslında, 3 t ane, normal şartlar da
birbiriyle çat ışan sektör -çatışma derken rekabet içerisinde olan sektör - ortak bir
karar veriyor ve sonuç olarak da ölçüm sistemi Türkiye’de çalışıyor. Tabii, bu
masadan karar lar ın çıkabilm esi için de mutlaka f ikir birliği, oy birliği gerekiyor. O
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nedenle, objektif olması, taraf sız olması, şeff af olması, denetlenebilir olması son
derece önemli unsur lar.
Bütün dünyada rating ölçümler i yapılıyor . Türkiye’de bu konunun bir az daha
hassas, biraz daha kamuoyunun önünde olduğunu söyleyebilir im. Aslında,
televizyondaki izlem e ölçüm ler i daha çok reklam verenler in televizyona verecekleri
reklamlar ı belirlemek için kullandık lar ı bir yöntem. Fakat Türkiye’de işin biraz daha
sosyal boyut u var, biraz daha f azla tart ışılıyor. Zaman zaman siyasetçiler de işin
içine gir iyor lar, bu tartışmalara kat ılıyorlar.
Son derece objektif veriler olduğunu söyleyebilir im ve bütün bilimsel
standart lara uygun bir şekilde oluştur ulan bir sist em bizlerin bir gün önce ne
seyrettiğini, ertesi sabah saat onda ilgili taraf lara r apor luyor. Sistemin ak ışı
tamamen bundan ibaret.
Tartışılan boyutlar ı elbette ki var. Tabii, Türkiye’de bir temsiliyet le ilgili
konunun yak ın zam anda tart ışıldığ ını hat ır lıyorum. Toplumun bütün kesimlerin i
yansıtmak
açısından
yapılan
bir
mevzuat
düzenlemesiyle,
yönetmelik
düzenlemesiyle, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun yürüttüğü bir yönetmelik
düzenlemesiyle bir imkân getirildi ya da yeni bir uygulama getirildi. Önceki
dönemde, TİAK Anonim Şirketini biz kurmadan önce, 2010 yılından önceki dönemde
sadece 20 bin kişinin yaşadığ ı yer leşim yer ler inin üstündeki alanlar ölçülüyordu. Bu
yönetmelikle birlikte bu sınır, nüf us sınır ı kaldır ıldı ve toplumun tamam ını tem sil
eder bir hâle geldi. Dolayısıyla, gerçekten de biz 40 ilde yet erli sayıda denekle
Türkiye’de bir gün önce ne izlendiğinin r apor lar ını ertesi gün üretiyoruz ve bunlar
üzerinden de binler ce sonuç üret ilerek reklam verenler, “Medya Planlama Şirketi”
dediğimiz reklamcılar ve televizyon kanallar ı r otala r ını çiziyorlar.
Burada, tabii, hem uygulamacılar var hem akademisyenler var. Onun için,
ben eleştir iler in çok dışında olduğumu düşünüyorum. Fakat yine de “Seyredilen şey
mi yapılıyor, yoksa yapılan şey mi seyrediliyor” tart ışmasının, sabahki
konuşmalar da da if ade edildi, gerçekten de çok f azla rating alan bir yapım, işte çok
f azla rat ing aldığ ı için mi, nasıl bir… Yani nasıl yumurta - tavuk, tavuk -yumurt a
tart ışması var. Elbette ki trendler oluyor dönem dönem -ki burada uygulamacı genel
müdürlerimiz var, ya yın yönetmenler imiz var, konuyu çok daha iyi biliyorlar - bu
trendler rating sonuçlar ından olumlu sonuç aldıkça bunlar devam ettir iliyor am a
bunlarda düşme yaşandığ ı zaman başka şeylere yönleniliyor . Demek ki gerçekten
de rating sisteminin aslında yapım lar ı da etkileyen bir boyutu var.
Son durağ ım benim TİAK Genel Müdürlüğü ama bunun öncesinde on yıla
yak ın, toplamda, alandaki meslek birliğinin başkanlığ ını yapt ım, RATEM’in
Başkanlığ ını yapt ım ve değişik üniversitelerde de f ırsat buldukça, özellikle yüksek
lisans öğrenciler ine ders ver iyorum sektörle, alanla ilgili. Bu nedenle, Başkanım,
zam anım ız müsaitse bir iki şey söylemek isterim.
BAŞKAN – Buyurun.
TİAK GENEL MÜDÜRÜ DURSUN GÜLERYÜZ – Tabii, sektörün dinamik bir
yapısı var. Bir tar af tan gerçekten de bir rekabet içer isinde çok seyredilm eyi
sağlamanız lazım, Diğer taraf tan da dünyadaki bütün trendleri takip etmeniz lazım.
Üstüne üstlük teknolojiyi de çok yak ından takip etmeniz lazım. Dolayısıyla, işin
ekonomik boyutu da önemli, yat ır ım boyutu da önem li.
Fakat ben derse gittiğimde öğrenciler e önce şunu söylüyorum, diyorum ki:
“TRT dışındaki kuruluşlar özel radyo televizyon kuruluşlar ı. Bir ticari f aaliyet
yür ütüyor lar.” Fakat hiçbir zaman şunu unutmamak gerekir, aslında hepimiz kamu
görevi yapıyoruz çünkü b ütün topluma, kamuya hitap ediyoruz ve bu hitabım ızı
gerçekleştirmek için de kamunun ortak zenginliği olan birtakım unsur lar ı, f rekans
gibi birtak ım unsurlar ı kullanıyoruz. Dolayısıyla, bu kamu görevi yapma
misyonumuzu unutmamak gerektiğini söylüyorum.
Çok f azla televizyon göz önünde f akat radyonun da önem li olduğunun alt ını
çizmek isterim. Özellikle gençlere ulaşm ak açısından radyo çok önemli bir mecra.
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Evet, teknoloj i değişiyor, bizim radyo yayınlar ına ulaşma şekillerim iz de değişiyor
f akat radyoya olan bağ ya da istek bütün dünyada azalm ıyor, ülkemizde de öyle. O
nedenle, radyo yayınlar ının da bu tar t ışmalarda göz önünde bulundurulması,
dikkate alınması gerektiğini if ade etmek isterim.
Evet, şimdilik söyleyecekler im bu kadar.
BAŞKAN – Çok teşekkür ediyor um.
Var m ı üyelerim izin sormak istediği?
Devam ediyoruz o zaman.
Şimdi, Basın İ lan Kurumu Genel Müdür Yardımcım ız Mustaf a Canbey
aram ızda, ona söz vereceğim. Tabii, hem sizinle konuşurken, Basın Yayın
Enf ormasyona da, peşinize ona söz vereceğim, akabinde R TÜK’e söz vereceğim.
İki konu var, önemli olan konu, özellikle sizinle de ilgili: Haber, özellikle
üçüncü sayf a haber ler indeki haber gibi. Oradaki –t ırnak içinde söyleyeceğim bir
if ade- “cinayetin por nograf isi” dediğimiz bir dil. Büt ün detaylar ıyla, sanki savcılık
dosyası alınm ış, bire bir haber metni olmuş gibi. Bu, hem Münevver Karabulut
cinayet inde hem Ö zgecan cinayetinde gördüğümüz bir şey. Bütün det aylar ıyla,
hakikaten bir pornograf i gibi bütün det aylar ıyla gördüğümüz bir şey var ortada.
Okullarda okuduğumuz habercilik bu değil.
Bu anlamda, buradan çıkarak biraz, kurum üzerinden kurum etkinliğinizi ve
alanınızı anlat ırsanız sevinirim. Çünkü siz yerel basınla özellikle ilişkiler
noktasında sizin önemli bir etki alanınız var.
Buyurun.
BASI N İLAN KURUMU GENEL MÜDÜR YARDI MCISI MUSTAFA CANBEY –
Sayın Başkanım, kıymet li Komisyon üyeler i ve sayg ıdeğer katılımcılar; Başkanım
bize çok büyük sorumluluk atf etti ama Basın İlan Kurumu yerel medyayla yaklaşık
1.500 civar ında medyaya ilan veren, reklam veren bir kuru m. Daha çok kamu
reklamlar ının yayınlarda ki özellikle sür eli yayınlarda yayınlanmasını sağlayan bir
kurum. Yani biz ar acı bir kurumuz. Medyanın basın özg ürlüğü alanına, yayın
alanına çok f azla müdahale etme hakkım ız ve şansım ız yok.
Ama medya nasıl olmal ı, medya nasıl dönüştürülmeli ya da medya bizi nasıl
dönüşt ürüyor, aileyi nasıl dönüştürüyor; ona bakmak gerekiyor. Eğer böyle
bakarsak medyanın dili, tabii ki aileyle ilgili dili özellikle pr oblemli, bu anlamda
sorunlar yaşanıyor ve biz Basın İlan Kurumu olarak sadece basın ahlak ilkeleri
açısından buna bakabiliyoruz ve bunlar ı o anlamda değerlendirebiliyoruz.
Şimdi, basın ahlak ilkeleri açısından bakacak olursak 129 sayılı Basın Ahlak
Esaslar ı, özellikle bizim Genel Kurul karar ım ız ve burada suça tahrik v e teşvik,
şiddet ve ter örü özendirme, küçüklerin ve gençlerin toplum içinde kişiliklerinin
gelişmesi ve korunması, cevap ve düzelt me hakkının yayınlanması, bireyler in özel
hayat lar ının gizliliğ i ve ihlali konular ı bizim Basın Ahlak Esaslar ı’m ızda
düzenleni yor.
Tabii, bu nasıl uygulanıyor? Bununla ilgili bizim yönetim kurulumuz var.
Yönet im kurulumuza bireylerin ve kurumlar ın, kişiler in başvuru yapması gerekiyor.
Ama şu ana kadar -biz arşivimizde inceledik bize bu davet geldiğinde - bize böyle
bir başvuru olmam ış yani bu toplumda da çok f azla bilinmiyor. Eğer bir birey ya da
bir grup ya da toplum içer isindeki aile, bizim bugün incelediğimiz aile bir sık ınt ı
yaşadığ ında ya da bir pr oblem yaşadığ ında Basın İ lan Kurumu Yönet im Kuruluna
başvuru yapabilirse Basın İ lan Kurum u bunu Basın Ahlak Esaslar ı açısından
değerlendir ebilir.
Bu maddeler i incelediğim izde, Sayın Başkanım, biz aslında bugünkü
toplant ıda birincil konumda mıyız yoksa ikinci konumda m ıyız, bunu da
değerlendirmem iz gerekiyor kurum olar ak. Çünkü mevzu at ım ız tam olarak konuyu
ele alm ış değil ya da konuya duyarlıl ık gösteren, konuyu incelebilecek dur umda
değil. Eğer sizler, Komisyon olarak önümüzdeki dönemde, bize bu konuyla ilgili
herhangi bir yükümlülük yüklemek ister seniz ya da Basın İ lan Kurumu bu ko nuyu
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çalışmalı ya da bu konuyla ilgili bize destek vermeli derseniz, biz mevzuat ım ızda
bunu seve seve değerlendirmek isteriz. Bu konuda sizden de destek istiyor uz
açıkçası. Çünkü “aile” gerçekten toplumun önemli bir kurumu, mutlaka sahip
çık ılması gereken bir kurum. Medya bunu dönüştürmeye çalışıyor, hızlı bir şekilde
zam an zaman tüketiyor, ilişkiler i tüketiyor ama bir türlü istenilen haber dili ve
istenilen iletişim dili yakalanam ıyor. Özellikle sizin Kom isyonunuz ya da bizler,
basının temsilcileri -ki bas ının kamu taraf ında olan bir kurumuz biz - mutlaka ve
mutlaka haber dilinin dönüştürülmesi ve bu anlamda haber diline özen göster ilm esi
noktasında çalışmalar yapmalıyız.
Biz sizden de, dediğim gibi, destek istiyor uz. Bizim çok f azla, şu mevcut
durumumuzda k onuya müdahil olma ya da konuyu değerlendirebilme durumumuz
yok.
BAŞKAN – Nasıl bir destek, kastettiğiniz desteği tanımlar m ısınız?
BASI N İLAN KURUMU GENEL MÜDÜR YARDI MCISI MUSTAFA CANBEY –
Şimdi, biz mevzuat ım ızı kendim iz yapabilen bir kurumuz, G enel Kuru lumuz var 36
kişilik ve Genel Kur ul bizim mevzuat ım ız ı yapıyor. Eğer bu Komisyon derse ki bize
“Basın ahlak ilkeler i içer isinde ailenin korunması anlam ında mevzuat ınızda bir
şeyler bulunsun, bir madde eklensin.”, biz bunu Genel Kurulumuzda değerlendir iriz.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Bir şey soracağ ım. Şimdi, siz yazılı basın taraf ındasınız ve daha çok
yer eldesiniz. Benzer bir uygulama görsel basın için de iht iyaç… Şöyle eleştir iler
geliyor zaman zam an: “Falanca diziye ya da f alanca yapıma devlet in f alanca
kurumu reklam verm iş.” Görsel medya içinde size benzer bir kuruma ya da sizin
kurumun bir büyütülmesine, böyle bir iht iyaç var m ı sizin açısından?
BASI N İLAN KURUMU GENEL MÜDÜR YARDI MCISI MUSTAFA CANBEY –
Aslında, şu anda mevcut RTÜK var Sayın Başkanım.
BAŞKAN – Hayır, hayır, o ilanlar açısından özellikle söylüyorum, reklamlar
açısından, düzenlenmesi açısından.
BASI N İLAN KURUMU GENEL MÜDÜR YARDI MCISI MUSTAFA CANBEY –
Ha, reklamlar ın dağ ıt ılması anlam ında, kamu reklamlar ının dağıt ılm ası anlam ında.
BAŞKAN – Kamu reklamlar ının dağ ıt ılm ası açısından.
BASI N İLAN KURUMU GENEL MÜDÜR YARDI MCISI MUSTAFA CANBEY –
Yok, şu anda yok.
BAŞKAN – Hayır, hayır, olmadığ ını biliyorum,. “İhtiyaç var m ı?” yı
soruyorum, tart ışma açmaya çalışıyorum.
BASI N İLAN KURUMU GENEL MÜDÜR YARD I MCISI MUSTAFA CANBEY –
Bence olmalı ama t abii, bunun reklam dayanağ ını da çok iyi belirlemek gerekiyor.
Mesela biz kamu ilanlar ını yayınlıyoruz. İlanla reklam ayr ım ı diye bir şey var.
Resm î ilanlar ı yayınlıyoruz, ihale ilanlar ı, icra ilanlar ı, mahkeme ila nlar ı; biz bunlar ı
yayınlıyoruz ama görsel anlamda ya da televizyon anlam ında böyle bir ilan yok.
Ama reklam anlam ında bu olabilir, bunun için iht iyaç da olabilir düzenleyiciye.
Tabii, bunu değerlendirmek gerekiyor.
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisar) – Başkanım, benim bir sorum var.
BAŞKAN – Buyurun.
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisar) – Sizin yönetim kurulunuz yalnızca müracaat
ve şikâyet le mi harekete geçiyor, resen inceleme yetkiniz yok mu?
BASI N İLAN KURUMU GENEL MÜDÜR YARDI MCISI MUSTAFA CANBEY –
Bu güzel bir sor u.
Resen inceleme yetkimiz var ama bunu çok nadir kullanıyor uz. Bunu çok sık
kullandığ ım ız zaman “Basın İlan Kurumu sansürcü bir kurum.” algısı olar ak
kullanılmak isteniyor.
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisar) – Ne ilgisi var ki? Kanunla Meclisin verdiği bir
yetkiyi sa nsürcü gibi kullanmak diye bir şey olamaz. Eğer size kanun bir yetkiyi
verm işse bu yetkiyi kamu yarar ına ve kamu düzeni için de kullanmak gerekir. Eğer
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orada bir düzenlem e eksikliği varsa, doğrusu ben bunu ilk def a bugün fark
ediyorum, daha önce değişik da valarda müracaat ettiğimi hat ırlıyorum Basın İ lan
Kurumuna. Tekrar gidince yeniden mevzuata bakacağ ım ama eğer bir eksiklik varsa
bunu yeniden gözden geçirmemiz lazım.
BASI N İLAN KURUMU GENEL MÜDÜR YARDI MCISI MUSTAFA CANBEY –
Sayın Vekilim, bu var, mevzuat ta var ama biz onu şu anada kadar yanlış
hat ır lam ıyorsam 1 kez kullandık, onu da Savcı Kiraz olayında kullandık. Yani çok
f azla kullanılan, yönetim kurulunun tercih ettiği bir yöntem değil bu ama şikâyetler,
her türlü şikâyet, otuz gün içer isinde bize yapı lan her türlü şikâyet çok iyi bir
şekilde -hocalar ım ız da var, prof esörler imiz var - çok iyi bir kurul taraf ından
değerlendir iliyor. Hem basın taraf ı gözetilerek hem de mağdur taraf ı gözet ilerek
mutlaka ve mutlaka iyi bir sonuca gidilmeye çalışıl ıyor.
BAŞKAN – Ali Bey, var mı bir ilaveniz?
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisar) – Bu kurumun, Basın İlan Kurumunun
vat andaşlar ın, basının yayınlar ından haklar ı ihlal edilenler in böyle bir hakkı
olduğunu da değişik vesileler le öğretilmesi…
BASI N İLAN KURUMU GENEL MÜDÜR YARDI MCISI MUSTAFA CANBEY –
Evet, yani bunu ar zu ediyoruz, vatandaşlar ım ızın bunu kullanmasını.
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisar) – Benim gibi yirm i beş yılın ın önemli k ısm ını
basın davalar ıyla uğraşm ış bir kişi bile bunu at lıyorsa birçok kişi atlam ış demektir.
Teşekkür ederim.
BASI N İLAN KURUMU GENEL MÜDÜR YARDI MCISI MUSTAFA CANBEY –
Eyvallah, ben teşekkür eder im, sağ olun.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Dursun Bey’in her hâlde bir ilavesi olacakm ış, mikrof onu verelim tekrar.
TİAK GENEL MÜDÜRÜ DURSUN GÜLERYÜZ – Çok teşekkür eder im.
Şimdi, radyo ve televizyonlara ver ilecek kamu reklamlar ının Basın İlan
Kurumundan çıkmasıyla ilgili bir yasa değişikliği var. Geçmiş dönemde kalm ış yani
Meclis Genel Kuruluna inmem iş bir taslak, yasa değişikliği öner isi taslağ ı var.
Özellikle yer el radyo televizyonlara, Basın İlan Kur umu üzer inden r eklam ver ilmesi
yani burada aslında resm î ilanlar dan pay alınmasına dönük bir çalışma bu. Aslında
bu düzenleme çok gerekli, çok elzem, bir taraf tan da -Radyo ve Televizyon Üst
Kurulu önceki Başkan Vekil im iz Taha Yücel aram ızda, o da tahmin ediyorum
söyleyecektir - 6112 sayılı yeni RTÜK Kanunu dediğimiz kanun değişirken kamu
spotlar ını yayınlama zorunluluğu radyo televizyonlardan çıkar ıldı. Yani bir
mecburiyet olmaktan çıkt ı, bu iht iyar i hâle geldi. Aslınd a bu, bunlar ın ücr etli
yayınlanmasıyla ilgili yeni gelişmeye yol açmak için yapılm ış bir uygulamaydı f akat
devam ı gelmedi. Yani Basın İlan Kurumu Kanunu’nda bir değişiklik olması
gerekiyor, or ada “ yazılı m evkute” denilen şeyin “ yazılı, görsel ve işitsel” d iye belki
değişmesi gerekiyor. Bir taslak var bu konuyla ilgili.
Bu, aslında radyo televizyon kuruluşlar ını şu yükten de kurtaracak: Birçok
kamu spotunu ücret siz olar ak yayınlıyo r bugün radyo televizyon kuruluşlar ı ve
gerçekten de bu ticari olarak çok büy ük bir boşluk yarat ıyor, çok ekonomik bir
karşılığ ı var. Dolayısıyla, bu zorunluluktan da aslında radyo televizyon kuruluşlar ı
hani sigarayla mücadele gibi zorunlu olanlar ın dışındaki kamu spotlar ını aslında bir
planlama dâhilinde yayınlıyor olabilecekler. O nedenle, Basın İlan Kur umu
Kanunu’nda bir değişiklik gerekiyor.
BASI N İLAN KURUMU GENEL MÜDÜR YARDI MCISI MUSTAFA CANBEY –
Ama kamu spotlar ının ücr etlendirilmesiyle alakalı bir konu. Şu anda ücretsiz
yayınlıyor.
TİAK GENEL MÜDÜRÜ DURSUN GÜLERYÜZ – Ama bu tamam ını
kapsayacak. Yani Basın İlan Kurumu üzer inden kamu spotlar ının resm î ilanlar
olar ak ya da resm î ilanlar ın tamam ının, kamu sporlar ı da dâhil olmak üzer e Basın
İlan Kurumu üzerinden radyo televizyonlarda yayınlanmasını sağlıyor olacak.
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BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyor um.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - Günlük ne kadar zor unluluk var kamu
spotu? Günlük mü var, aylık m ı var?
BAŞKAN - Bir tek sigarada.
HÜSNÜYE ERDOĞAN (Konya) - Ama ne kadar süresi?
BAŞKAN - Taha Bey’e söz verelim anlatsın.
O zaman, RTÜK’ten Tah a Bey aram ızda. Aslında Zahid Bey’in de ciddi
tecrübeler i var ama bugün Zahid Bey aram ıza Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni
olar ak var. Onun için, ben sözü Sayın Taha Yücel’e vermek istiyorum.
Çok tartışılan bir kurum RTÜK, her iki şekilde tart ışılan. Yani med yayla ilgili
eleştir isi olan herkes RTÜK ne yapıyor diye soruyor. Medya taraf ından bakt ığ ınızda
da f arklı eleştir iler geliyor. O anlamda bu, hem görev tanım ının hem de özellikle
şeyi de bir eleştir i olarak size söylemek isterim, sesli şikâyet sistem inizin vatandaşı
çok yorduğuyla ilgili ciddi bir şikâyet var. “Neredeyse time code istiyor bizden.”
diye. Vatandaşın kolay er işebilir olmadığ ıyla ilgili bir şikâyeti var. Biz insanlara “Ya,
yüzde 70 şikâyet ediyorsunuz ama RT ÜK’ün müracaat oranı yüzde 2 bile deği l.
Nasıl oluyor?” dediğimizde, bu tür örnekler geldi bize. O konuda da bir açık lam a
yaparsanız sevinir im.
Buyurunuz.
RTÜK ÜYESİ TAHA YÜCEL – Sayın Başkanım, teşekkür ederim.
Hepinizi sayg ıyla selamlıyorum değer li kat ılımcılar.
Ben Taha Yücel, Radyo ve Tele vizyon Üst Kurulu Üyesiyim. 2005’ten ber i de
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda görev yapıyorum. On yıl ı dolduran tek üyeyim.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun, 6112 sayılı Kanun’la yani 2011 sonr ası
yenilenen kanunla belli görevlerin var ve belli sorumlulu klar ı var. Bir çerçeve yasası
var, yayın ilkeler i var. Buna bağlı olar ak da düzenleme ve denetleme görevini
yapmakta. Tabii, denetim yönüyle daha çok Radyo ve Televizyon Üst Kur ulu göz
önünde ama bundan belki daha önemlisi düzenleme çünkü düzenlemeler de k alıcı
oluyor.
Denet im görevi bak ım ından, tabii, yayın ilkeler i anlam ında gelen şikâyetler
bize telef on hatlar ı üzer inden… Ki “Alo RTÜK”le ilgili o bahsettiğiniz konuyu ben ilk
def a duyuyorum. Am a mutlaka bunu dikkate almam ız lazım ve değerlendirelim.
Aplikasyon olarak da ak ıllı telef onlarla bize şikâyet edip gönderme imkânı
var yani oraya yükleyecekler i aplikasyonlarla da çok pratik bir şekilde veya İnt ernet
üzerinden de var ve yoğun şikâyetler de aslında bazen dönemsel olarak da
alıyoruz. En çok tabii, ş ikâyet alan konular da zaman zaman basın açıklamasında
da yer alan evlilik programlar ı oluyor, bazen diziler oluyor, genellikle ahlaki konular
oluyor.
Aslında, tabii, öğleden önce bir konu vardı, yurt dışında çok satan diziler in
başar ısı konusu. Çok kısa ona değinip hemen diğer konuya geçeceğim. Tabii,
dizilerin aslında çok izlenmesi, rating anlam ında başar ıl ı olması, yurt dışında çok
sat ılması ekonom ik anlamda iyi bir durum. Bunu Radyo ve Televizyon Üst Kurulu da
olum lu olarak belki olması gerektiğine ina nır, ama aynı zamanda bu o dizi
yapımcılar ına ve o programlara sahip olan ve sat an insanlara karşı da büyük bir
sorumluluk yüklüyor. Yani çok izlenen dizi, çok satan dizi aynı zamanda yapt ığı
hatayla da çok kişiye olumsuz etki eden bir yapımdır, bu yönüyle de bu bilinçte
olunması lazım. “Çok sat ıyor, yurt dışında da biz çok yayg ın bir şekilde satt ık bunu,
çok iyi de par a kazandık.” Tamam, ülke için belki ticar i gelirdir bu ama aynı
zam anda da belki etkileri bak ım ından tarihim izi de milyonlarca kişiye yanlış
anlatm ış da demek lazım, bu yönüyle de belki değerlendirmek lazım.
Tabii, biraz bardağa dolu taraf ından bakarak konuya yaklaşmak daha f aydalı
çünkü eleştirmek çok kolay ama bazen yapmak daha zor. Aslında biz hep cezayla
belki düzenleme ve denet leme anlam ında biraz olumsuz yapt ır ım lar la hep gündeme
geliyoruz ama biraz bu konularla ilgili yani özellikle dizi ve belli programlar la ilgili
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belki bir teşvik sistemine ihtiyaç var zannediyorum. Bunu Sayın Aile Bakanım ızla da
göreve geldiğinde, “Hayır lı olsun.”a g ittiğimizde de tartışt ık, paylaşt ık, ilgili
müsteşar ım ızla da bugün konuştum ben buraya gelirken, “Hâlâ aynı noktada
m ısınız Bakanlık olarak?” dedim. “Evet , aynı noktadayız ama birazcık işler imiz
yoğun olduğu için geciktik.” dedi. Tekrar belki bu konuyu ca nlandıracağ ız.
Konu da şu: Aslında olması gerekenler bir dizide veya programda ve
olmaması gerekenler, bu çalışmayı yapmam ız lazım. Yani ailenin korunması
anlam ında, çocuklar ın korunması anlam ında, iyi örnekler anlam ında. Bir kere belli
yapım lar da olması gerekenler nelerdir, olmaması gerekenler de nelerdir? Ve buna
bağlı olar ak da belki Aile Bakanlığ ının, buna bağlı olar ak da belki Diyanet ve
benzer i başka kurumlar ım ızın da destekleriyle bir teşvik sist emini… Bu, tabii, kamu
spotlar ının ücretsiz yayınlanma sı şeklinde bir yönüyle olabilir ama ondan daha
önemlisi reklam veren büyük kamu f irmalar ı var, ciddi reklam bütçeleri var bunların
başka türlü kaynaklar oluşt urulabilir yani belli konular ım ız var bizim pek çok amaç
için kullandığ ım ız, reklam gelirlerinden belki bir pay ayırm ak da olabilir. Sonuç
olar ak daha yapım aşamasında, senaryo aşamasında bu tür unsurlar ı taşıyan
programlar ın desteklenmesiyle ilgili bir mekanizma oluşt urmam ız lazım. Tamamen
bu demokratik bir şekilde, özgür bir şekilde, bir bask ı gibi değil ama aynı zamanda
kendisine güvenen herkesin de müracaat etmesi ve “Ben yapım ıma güveniyor um,
sizin de oluştur duğunuz şartlar a uygun olduğunu düşünüyor um. Bununla ilg ili
desteklenmek ist iyor um.” demesi lazım. Bunu bir objektif komisyonun adaletli bir
şekilde değerlendir ip ona göre de belki değer bulması hâlinde belli bir puantaj la…
BAŞKAN – Sinemadakine benzer bir şekilde...
RTÜK ÜYESİ TAHA YÜCEL – Evet yani bir az daha işlevsel olarak. Orada
mesela tabii, sırf olumlu bazı unsurlar ı aramak yeterli olm az diye düşünüyorum,
bazı olumsuzluklar ın da olmamasını da aramak lazım. Yani çünkü olum lu bazı
şeyleri yerleştir ir am a olumsuz bazı şeyler de olumlular ı ortadan kaldır abilir. Bunun
çok kalıcı, çok olum lu bir f ayda sağlayacağ ını, sektöre de bir gelir anlam ın da da
imkân oluşturacağ ını düşünüyorum.
Bunun dışında, ef endim, kamu spot lar ı önemli bir konu. 2011’de kanun
hazır lanırken o zaman Zahid Bey’le de beraberdik o çalışmalarda, yoğun bir
çalışma süreciydi yani biz beş alt ı yıl çalışt ık o kanun için ve o tasl ağ ı Meclise
düzgün bir şekilde ulaşt ırmak için ve Mecliste de dikkat ederseniz 2011’de hemen
hemen hiç tart ışılmadan geçti kanun. Yani normalde RTÜK kanunlar ı çok tart ışm alı
kanunlar dır. Daha önceki kanunlarda biliyorsunuz neredeyse koalisyon yık ılıyor du
ama 2011’deki kanunda hemen hemen çok az bir tart ışmayla olumlu bir şekilde hem
sektörün görüşler i alınar ak hem de belki gerekli, olum lu çalışmalar yapılar ak kanun
çıkt ı. Tümüyle eski kanunu yür ürlükten kaldıran bir kanundu. Onunla bir likte de bazı
yayıncılar ın sırt ında kamu spotlar ıyla ilgili bir yük vardı, onları aslında sıf ır lam ışt ık,
sadece sigarayla ilgili ve Sağlık Bakanlığ ının zorunlu yayınlarla ilgili bölümü
kalm ışt ı. Bunun dışındaki bütün o zorunlu yayınlar ve benzeri konular yayıncılığ ın
da sırt ında bir yüktü, onlar kaldır ılm ışt ı. Fakat daha sonra çıkan kanunlarla başka
bakanlık lar da…
BAŞKAN – Bir i Aile Bakanlığ ı, 6284’ün içine koyduk. Yasayı yapanlar dan bir i
de benim.
RTÜK ÜYESİ TAHA YÜCEL – Sağlık Bakanlığ ı var malum, belki Gençlik ve
Spor Bakanl ığ ı, pek çok Çevr e Bakanlığ ının var.
Bu, tabii, belki olabilir ama şöyle bir problemle karşı karşıyayız: Her
bakanlık kendi kanununda böyle bir madde koyduğunda, bir süre sonra bunlar ı alt
alta topladığ ınızda neredeyse “pr imetime”da sırf bunlar ı yayınlasa yayıncı yine
başar ılı olamayabilir yani geriye bir şey kalmayacak şekilde gidebilir hepsini
zor unlu olarak yapm aya kalksalar.
Bundan dolayı, tabii ki, iki şey var ef endim: Bir, “kamu spotu” dediğim iz
zor unlu olmayan, bakanlıklar ın veya genel müdürlükleri n kendiler ini tanıtmak için,
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f aaliyet ler ini tanıtmak için gönderdikler i, iht iyar i olar ak Radyo ve Televizyon Üst
Kurulunun gönderdiği ve yayın kuruluşunun yayınladığ ı zaman reklam süresinden
saymadığ ım ız ama yayın kuruluşunun yayınlayıp yayınlam ama konusun da özgür
olduğu kamu spot lar ı var. Bir de zorunlu yayınlar var. Bunlar ı aslında mecbur
yayınlaması lazım. İşte, diyelim ki haf tada iki saat, en azından bunun yüzde 50’si
de “primet ime” da olacak şekilde f alan. Yani kanunlarda böyle belki alt alta toplayıp
burada tekrar gündeme almak lazım ama ben çok vaktinizi almamak için söylüyor um
bunlar ı.
Bunlar la ilgili de Sayın Başbakan Yar dımcım ız Numan Kurtulmuş Bey’le
yapt ığ ım ız son görüşmede, yeni kanun çalışması çer çevesinde acaba bunlar ı
ücretlendirsek mi yani hem ihtiyari kamu spotlar ını hem de zorunlu kamu spotlar ını
hem de sektöre bir katkısı olması anlamında hem de keyf i kullanmaması için. Yani
ilgili bakanlık bunu göndersin ama bunun aynı zamanda maddi bir yükü de olsun
çünkü yayın kuruluşlar ının da sonuç olar ak bir kamu sorumluluklar ı var.
BAŞKAN – Bakanlık lar ın böyle bir yayın bütçesi yok biliyorsunuz.
RTÜK ÜYESİ TAHA YÜCEL – Belki onun için belli şeyler, belli f onlar
oluşturulabilir ama çalışmak lazım bunu, aksi takdirde bütün yayıncılar ın TRT
olmasını bekleyemeyiz. Özel yayıncılar ın kendi ticari çalışm alar ı var. Zat en gerekli
vergiler ini, gerekli reklam paylar ını ödüyor lar. Tabii, burada, ben biraz eski bir
yayıncı olar ak da konuşuyorum, eski bir genel müdür lüğüm var benim kısa süreli bir
yayın kuruluşu nda. Ondan dolayı yayıncılar ın da bu yönüyle aslında karşı karşıya
kaldıklar ı durumu anlayarak, empati yaparak bir çözüm oluşturulabilir zannediyorum
geri kalanıyla birlikte.
Bunun dışında, ef endim, genel olar ak televizyonlar uydudan izleniyor
Türkiye’de geleneksel anlamda, radyolar sa karasal ve bir az da İnternet ortam ından
izleniyor. 388 tane uydu lisanslı t elevizyon var, 1.065 tane de –kayda geçirmek için
söylüyorum bunu - karasal radyo var Türkiye’de. Yani oldukça çok sayıda yayınım ız
var. Biz bundan r ah atsız değiliz çünkü çok sesli if ade özgür lüğü Radyo ve
Televizyon Üst Kur ulunun bir inci görevi, Türkiye’nin de belki demokratikleşmesi
anlam ında çok f aydası var bunun. Ama, tabii, bunlar ın da aynı zamanda
denet lenmesi, düzenlemesi de önem li bir konu oluyor .
Çocuklar ım ızın korunması anlam ında t elevizyon ve radyo önem li ama,
maalesef ki, gençler ve çocuklar -24 yaş alt ını da aslında alabilir iz - daha çok
İnternet’le meşguller , sosyal medyayla meşguller ve video oyunlar ıyla meşguller.
Çok f azla aslında radyo v e televizyonla bunlara mesaj da ulaşt ır ılam ıyor, çok f azla
bunlar radyo ve televizyon da izlemiyorlar, sürekli de izlenm e oranlar ı genç kesim
için azalıyor. Bunlara aslında önlem almak için medya okuryazar lığ ı var,
okullar ım ızda seçm eli ders olarak var şu anda. Bunun zor unlu ders olması için
zam an zaman Millî Eğitim Bakanlığ ıyla konuşuyoruz. Belki bu konuyu Komisyon da
gündeminde mut laka değerlendirecektir, belki bir tavsiye olar ak da ele almak lazım.
Yani Millî Eğit im Bakanlığ ının zorunlu olar ak medya okur yazarlığ ını ders olar ak
okullarda okutmasının f aydası olur çünkü sadece radyo ve t elevizyon değil, diğ er
tüm yeni medyanın da belki İnter net’in de bilinçli tüketilmesi önemli.
Çok kısa bir şey söyleyeceğim: Facebook’ta çocuklar ın belli yayınladık lar ı
bilg ilerle –özellikle Amerika’dan ver iler var - hırsızlar ın veya kötü niyetli insanlar ın o
evleri tespit ettiği ve bir şekilde kendilerine hedef seçtiği bilgileri var. Bunun gibi
başka örnekler de var. Hani burada çok olumsuzluklar ı da anlatmak istemiyorum
ama. Yani bilinçsiz bir çocuğun İnternet kullanım ı birçok probleme yol açıyor ama
en başta yol açt ığ ı problemler suça imkân tanıma anlam ında da olabiliyor.
Ef endim, soru varsa belki onlar ı cevaplayayım çünkü radyo ve televizyona
ilişkin konu çok ama en önemli şey olar ak teşvik meselesini ele almam ız lazım diye
düşünüyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Ben hemen Zahid Bey’e söz vermek istiyorum.
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Bu medya okuryazarlığ ından devam edelim. O sizin döneminizde izleyici
temsilciliğiydi. Sizin ciddi emeğiniz olan bir uy gulama. Neydi amacım ız, şu an
neredeyiz, nerede eksik kaldık o konuda? Yani şu an çalışt ığ ınız şirketten çok
aslında biraz RTÜK’ü konuşalım.
KANAL 7 GENEL YAYIN YÖNET MENİ ZAHİ D AKMAN – Sayın Başkanım,
değerli konuklar; tabii, bu güzel İstanbul bahar günün de herkes buraya geldi, onun
için bir an evvel belki toplant ının bit mesini ist iyor olabilirler. Bu güzel günde
toplant ıyı düzenleyince acaba dedim Meclis yayıncılar ı böyle kapalı bir yer de
tutarak cezalandırm ak mı istedi diye de aklıma gelmedi değil. Ama h emen konunun
öneminden dolayı, emekleriniz ve gayret inizden dolayı t ebrik ediyorum.
Birkaç konu söyleyeceğim, bir tanesi şu: Yayın kuruluşlar ını elbette
denet lemek gerekiyor, ki bunu Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yapıyor. Ama yayın
kuruluşlar ını
denetleye rek,
Türkiye’deki
lisanslı
yayıncılar ı
denetleyer ek
içer iklerdeki olumlu ya da olumsuz konular ı tespit edip onlara müeyyideler ya da
ödüller vererek gidilecek f azla bir yol yok çünkü ilet işim çağında insanlar ın art ık
İnternet aracılığ ıyla ya da uydu aracıl ığ ıyla ulaşamadığ ı herhangi bir görüntü, bilgi,
program kalmadı. Bir az önce Değerli RTÜK Üyem iz Taha Yücel Bey bana bir dizinin
ismini yazdı, “Zahid Bey, aman bu diziyi izle.” diye. Şu anda hiçbir televizyonda o
gösterilm iyor, ben de nerede izleyeceğim diy e de sormuyorum çünkü biliyor um,
çocuklar bunu bizden daha iyi biliyor.
Burada önemli olan şey şu bana göre: Elbette yayıncılar belli bir düzen
içer isinde millî ve manevi değerler ine bağlı, kanunlara uygun yayıncıl ık yapm ak
zor unda ama burada esas yapılm a sı gereken –ki yasa koyucunun bunu çok ciddiye
alar ak gerekli tedbirleri alması gerektiğini düşünüyorum - izleyiciyi eğitmesi konusu.
Biz bu medya okur yazar lığ ı dersini seçmeli olarak bundan yaklaşık sekiz dokuz
sene önce başlatt ık. İlköğretimin ilk sekiz y ıllık dönem inde 5, 6, 7 ve 8’inci
sınıf lar ın… Ki o zaman onlar yaklaşık 3,5 milyon civar ındaydı, biz bunun 2
milyonuna ulaşm ışt ık. Nasıl yapıyorduk bunu? Millî Eğitim müdür lerini Sayın Bak an
topladığ ında, bize de vakit ayırm alar ını söylüyorduk, orada Millî Eğit im müdürler ine
anlat ıyorduk, Sayın Bakanın desteğini alıyorduk. Biz o zam an bu dersin mecburi
olması konusunda da Sayın Bakana çok bask ı yapt ık ve bu derslerin iletişim
f akültesi mezunlar ı taraf ından verilmesi konusunda çok baskı yapt ık. Ancak
bendeni z başkanlık tan ayr ıldım, benden sonr a gelen başkan –ki gıyabında
konuşmuş oluyor um ama üzülerek de bunu söylüyorum - medya okur yazarlığı
konusunda gerekli dikkati, ilgiyi göstermedi. Ve dersi seçen 2 -2,5 milyonluk talebe
şu anda tahmin ediyorum 300 -500 bin sayısına düştü.
Biz o dersle bir medya kurumunun ne olduğu, ne amaçla o yayınlar ı yapt ığ ı,
aslında
bir
t icar i
kurum
olduğu,
söylediği
her
şeyin
doğru
olar ak
düşünülemeyeceğini, muhakkak belli bir f iltreden geçir ilmesi gerektiği gibi bilgiler i
izleyiciye ve özellikle çocuklara ver iyor duk. Ki ben bu derslerin ver ildiği sınıf lar ın
birçoğunu ziyar et ettiğimde inanamayacağ ım derecede çocuklarda bir bilinç
görmüştüm. Benim sizden bur ada tek istirham ım budur . İlköğretim çağındaki
çocuklar ın mecbur i olar ak o sekiz yıllık eğitim dönem inde en az bir yıl medya
okuryazarlığ ı dersini almalar ını sağlamam ız lazım. Bunu yapt ıktan sonra yapılan
yayınlar ın ne amaçlı olduğu konusu ve medyanın diğer olumsuz etkiler i konusunda
çocuklar ı belli bir bilince kavuşturmuş olacağ ız.
Yine, yapt ığ ım ız çok önemli bir şey bu sembol sistemi. Malumaliniz sembol
sistem iyle izleyici yayını görmeden yayının içeriği hakkında, jener ikle birlikte, bir
bilgi sahibi oluyor. Burada anne babalar belli bir bilinç içer isinde evlatlar ının yaş
grubunu dikkate alarak çocuğu ekran başında tutup tut mama konusunda biraz
hassasiyet göstermeler i gerekiyor. Yani çok çaresiz değiller, “Bilmiyordum ben
içinde ne olduğunu, birden karşıma çıktı.” gibi bir savunma yapabilecek durumda
değiller çünkü o içer ikle ilgili bilgiyi jenerikle bir likte sembol sistemi ver iyor.
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BAŞKAN – Yeterli mi o semboller, bir az daha çeşitlendir ilmesi gerekiyor
mu?

KANAL 7 GENEL YAYIN YÖNET MENİ ZAHİD AKMAN – Bunlar uluslarar ası
çalışmalar la ortaya çıkar ılan semboller. Semboller artt ığında an laşılması ve
alg ılanması da güç oluyor. O yüzden, şu anda semboller yeter li. Bu atamalar
kişilerin, yayın yönetmenler inin, izleyici temsilcilerinin isteğiyle değil, Radyo ve
Televizyon Üst Kurulu taraf ından gönder ilen sorulara o program ın içer iği hakkında
bilgi sahibi olan kişilerin koyduğu işaretler sonrasında o bilgisayar program ı
taraf ından atanıyor . Yani burada yayıncılar ın da bir inisiyat if kullandığ ını
düşünmüyorum ancak sorulan sor ulara yalan cevap ver irlerse yanlış bir simge
atanabilir, ki onun da t akibi yapılabilir.
Biz yine… Hep biz biz diye bahsediyorum şu açıdan: Benim Radyo ve
Televizyon Üst Kur ulu Başkanlığ ına geldiğimde -Taha Yücel Bey’le de bir lik te
geldik, aynı dönemde - “İnsanlar ı elbette cezalandırabilir iz, pr ogramlar ı
kaldırtabiliriz, ya yınlar yapt ırmayabilir iz ama bizim bu işte tek yayıncılar ı hatalı
görerek bir yere gitmemiz mümkün değil. Biz yönetmekle yükümlü olduğumuz
sektörü de büyütmek zorundayız. Ama aynı zamanda da insanlar ı da bu konuda
eğitmek zorundayız. ” dedik. Mesela, sembol sistemiyle ilgili üç yıl biz, bir yıl şiir
yar ışması –ilköğretim okullar ında - bir yıl r esim yar ışması, bir yıl kompozisyon
yar ışması gerçekleştirdik. Tek niyetim iz şuydu: Bu semboller , ekranda gördüğünüz
bu semboller ne anlama geliyor? Bununla ilgili bir f arkındalık oluşsun. Çocuklar ve
aileler -ki çocuklar bu tür ödevler ini, kompozisyonlar ını, resimlerini yaparken de
sürekli aileden de yardım alıyorlar - öğretmenler, herkes bunun f arkında olsun ve
bununla ilgili f arkındalık oluşsun ve insanlar bilinçlensin .
Mesela, Türkiye’de daha bu BTK’dan önce İnternet’e ilk f iltre sistem ini
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu sitesine koyup insanlar ın kullanmasını sağlayan
biz olduk. Çok basit bir f iltre sistemiydi, İ nternet’t e ulaşılabilecek kötü şeyler e karşı
çocuklar ı, aileleri uyaran ve kolay şekilde indir ilebilen bir programı koyduk.
Mesela, kamu kurumlar ı içerisinde ilk def a biz bir çocuk sitesi kurduk.
Bunlar ı kendimizi övmek için anlatm ıyor um, ben burada Komisyonunuza bir hedef
göstermeye çalışıyo rum Sayın Başkanım . Yayıncı kuruluşlar burada, hepsi bir aile
reisi, hepsinin çocuklar ı var, sizin şu anda çektiğiniz sık ınt ılar ya da sizi elem e
sevk eden problemlerin hepsini onlar da yaşıyor kendi çocuklar ında, buna ben de
dâhilim ama biz bir ticari müesseseyi yürütüyoruz . Ve bu ticar i müesseseyi
yür ütürken de Türkiye’nin gerçeklerini ihmal ederek bir şey yapmam ız mümkün
değil. Yani biz her gün oturduğumuzda “ Dün ne yayınladık? Bugün ne kadar kâr ya
da zarar ettik?” bunun hesabını yapmak zor undayız. Hiç kimse bize “Siz zar ar edin,
kamu görevinizi ona göre…” diyemez. Ki TRT’ye bile diyemiyor. TRT zarar ettiği
zam an devlet ondan çat ır çat ır hesabını soruyor.
Eğer kamu bir şey yapmak istiyorsa, şu anda TRT’ye sağlam ış olduğu, bu
elektrik f aturalar ının yüzde 2’lik payıyla TRT’ nin bütçesini zenginleşt iriyorsa, özel
yayıncılardan isteyeceği şeylerin hepsini TRT’den istemek zorunda. Nasıl herhangi
bir gazeteye zor unlu yayıncıl ık yapt ır ıp işte manşette, içeride, bilmem beşinci
sayf ada diye kayıt t utarak bir yayın yapt ıram ıyorsa kam u, özel televizyonlara da
yapt ırmaması lazım. Çünkü siz bana günde bir buçuk dakika bir “primetime” da kamu
spotu yayınlatt ığ ınız zaman, bu televizyonlar ın ratinglerine göre değişiyor, yüz
binlerce param ızı elimizden alm ış oluyor sunuz. Devlet gücünü kullana rak herhangi
bir şirketten böyle bir parayı başka hiçbir yerde alamazsınız.
Bir de bunun yanında, Radyo Televizyon Üst Kurulu… Ki yüzde 10’du biz
zor layarak yüzde 3’e indirdik. Şimdi biz büt ün vergileri veriyoruz, gelir vergisi,
muhtasar vergi, o vergi, ş u vergi hepsini ver iyoruz. Onun arkasına, bizim kestiğimiz
reklam f aturasının bedelinden yüzde 3 bir de Radyo ve Televizyon Üst Kurulu payı
ver iyoruz. Hiçbir sektörde bu yok, bütün sektörler destekleniyor, ihracat çı
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destekleniyor, ocu destekleniyor, bucu d estekleniyor, turizmci şimdi destekleniyor,
televizyonculara vur abalıya. Onun için de televizyoncular ın hiçbiri…
Sözü uzatmayacağ ım ama şu çok önemli: Ef endim, bak ın, medya
patronlar ının hiçbiri gerçekten medya yayıncılığ ı ve televizyonculuk yaparak bir
ticaret yapm ıyor muhakkak başka işleri yapıyor. Başka işler i yapt ığ ı zaman da o
medya gücünü başka amaçlar la kullanıyor. Siz, sağlam bir medya ortam ı kurar,
Türkiye’nin gerçeklerini ve ticaretin gerçeklerini dikkate alarak bir medya ortam ı
oluşmasına katkı sağlarsanız, şu anda medyayla ilgili şikâyetler in önemli bir k ısm ı
ortadan kalkacakt ır. Herhangi bir patron desteği olmadan televizyonculuk yapan şu
anda neredeyse bir ya da iki kurum var efendim.
BAŞKAN – Çok teşekkür ediyorum Sayın Akman.
Buyurun Sait Bey.
SAİT YÜCE (Isparta) – Zahid Bey’in if adelerine kat ıldığ ım yer ler olmakla
beraber kat ılmadığ ım noktalar da var. Yani başka şeylere ticar i kuruluş olarak
bakabiliriz ama yayın kuruluşlar ına “Sadece ticari kuruluşt ur, onun için ticaret in,
ekonominin gere kler i böyledir.” diye bakmak biraz bana doğrusu yanlış geliyor. Ve
patronlar da eğer bu işten par a kazanm ıyorsa niye bu kadar çok ısrar ediyorlar?
Bunlar ı sormak istiyorum.
Teşekkür ederim.
KANAL 7 GENEL YAYIN YÖNET MENİ ZAHİ D AKMAN – O zaman ben de
şöyle b ir soru soracağ ım: Televizyonlar ın reklamlardan elde ett iği gelirler bir
televizyonun ayakta kalmasına ve yürümesine yeter li oluyor sa, niye TRT için
bizlerden yüzde 2’lik pay alıyorsunuz? Niye özel televizyonlardan bu yüzde 3’lük
pay alınıyor? Elbett e “tic aret” derken, “ticaret yapacağ ız” diye gayrimeşruluğu da
özendirmek istemiyorum.
Elbette kanunlar ve hukuk çerçevesinde millet imize olan sorumluluklar ın
f arkında olarak yayıncılık yapıyorum am a arz etmek istediğim konu şu: Siz eğer
gerçekten sorumlu medya yöneticiler inin bu işi yapmasına katkı sağlayacak bir
ortam oluşturmazsanız, medya yoluyla hükûmete baskı kurmaya çalışan iş
adamlar ının eline medyayı teslim edersiniz, onlar da yayıncılık yaparak ettikleri
zar ar ı başka bask ılar ı kullanarak ihaleler alara k, başka yerler den birtak ım imkânlar ı
elde eder ek yayıncılığını sürdürür.
Benim ar z etmek istediğim konu şu, hiç sözü uzatmak istem iyor um: Lütf en,
medyayı kanun yoluyla, ekonom ik birtakım yapt ır ım lar yoluyla zorlamayınız. Bu,
tabi bir seleksiyon içerisind e, zaten medya kurumlar ı normal bir ortam ında ayakta
kalanlar kalır, kalmayanlar gider. Yalnızca denet leyer ek, birtak ım zorlamalar la,
bask ılarla yayın kurumlar ını denetim alt ına alma imkânı yok. Zaten şu anda RT ÜK
bunu bütün imkânlar ıyla ve tek işi bu oldu ğu hâlde bunu sağlayam ıyor. O nedenle,
medyayı dost ve yakın bilmek lazım.
BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyor um.
Şimdi medya kuruluşlar ından da aram ızda temsilciler var. Bar ış Tünay Kanal
D Genel Müdürü, hoş geldiniz.
Medya İ zleyici Temsilcisi Berna Kürekçi Hanım, hoş geldiniz.
Ben hem izleyici t emsilciliği mekanizmasını hem de bu kamu spotlar ını sizin
açınızdan yani kurum açısından durumunu almak istiyorum. Burada izleyici
temsilciliği mekanizması sizin açınızdan baktığ ınızda bütün bu konuştuklar ım ız
sağlık lı işleyebiliyor mu ya da başka ne yapılabilir?
KANAL D GENEL MÜDÜRÜ BARI Ş TÜNAY – Hem buna hem de diğer bu
konuşulan konular la ilgili biraz görüşlerimi aktarayım. Öncelikle ben de yirmi yıll ık
evliyim. Bu güzel İstanbul havasında bur aya gelerek de bizim a ile bütünlüğümüzde
uf ak bir yara oluştu bugün.
Sayın Komisyonun bunu daha çalışma günler inde yapmasını t ercih eder iz.
BAŞKAN – Ben de bir şey söyleyeyim o zaman. Şimdi öyle dediniz, bana
cevap hakkı doğdu. Eşim geçen gün bir arkadaşıma sitemde bulunuyor, “Türk aile
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bütünlüğü için kendi çekirdek aile bütünlüğümüzden vazgeçtik.” diye. Hepimiz için
geçerli.
KANAL D GENEL MÜDÜRÜ BARIŞ TÜNAY – Doğru, hepimiz için geçerli.
BAŞKAN – Siyaset ve medya, mesai kavram ı olmayan kurum lar, o anlam da
öyle.
KANAL D GENEL MÜDÜRÜ BARIŞ TÜNAY – Kamu spotlar ıyla ilgili
konuşuyoruz. Bununla ilgili böyle çok kısa kısa geçeceğim konuşmalar ım ı.
Bir incisi, bu kamu spotlar ının kalitesine ne olur önem ver elim. Bizim aslında
bu kamu spotlar ını yayınlama zorunluluğumuz yok. Yani kanu nen zorunluyuz ama
cezası yok. Yani sağlık, tütün ve bunlar ın dışındakileri. Dolayısıyla, bizim bunlar ı
seçerken kaliteli çekilmiş, güzel kamu spotlar ını ekranda izleyiciyle buluşturm ak
çok… Örnek verelim , Sayın Ömer Dinçer zamanında eğitim le ilgili çok gü zel kamu
spotlar ı hazır landı ve bunlar hem Kanal D’de hem CNN Türk’te o zaman
“primetime”da yayınlandı. Çünkü bunlar gerçekten duyguyu veren, insanın içine
işleyen kamu spotlar ıydı. Çünkü bizde kumandanın ucundasınız, televizyonda bunu
yayınladığ ınız an ad am beğenmiyorsa pat diye çevir iyor ve gidiyor. Yani bunlar da
yer ine gitmiyor; bir.
İki, bu yapım lar ın desteklenmesiyle ilgili konuştuk. Doğru, aile bütünlüğüne
yönelik yapım lar ın desteklenmesi iyi bir öneri olabilir yani biz pratik taraf ından
bakarak bunu söylüyor uz ama burada mutlaka rating kriteri olmalı. Seyredilen
işlerde desteklenme yapılmalı.
Şimdi, biz sektörde olan arkadaşlar ıma, tabii ki, iki kere iki dört demek gibi
geliyor ama, sektörün dışındaki arkadaşlar ım ızın da buradaki üyeler in de birazc ık
şeyi bilmesi lazım, bu sistem nasıl oluşuyor ? Biz seyredildiğimiz kadar reklam geliri
elde ediyoruz. Yani eğer biz çok seyredilirsek çok reklam geliri alıyoruz, az
seyredilirsek az reklam geliri alıyoruz bir taraf tan. Fakat, bir 2014 yılına gidelim.
2014 yılına gittiğim iz zaman bizim rating panelimiz değişti. Şimdi biz bugün kime
yayın yapıyor uz? Bugün yayın yapt ığım ızın yüzde 65’i yani bugün ratingler i
oluşturan, rakamlar ı oluştur an kesimin yüzde 65’i C2 ve D, E grubu. Şimdi böyle
deyince tam şey yapama dık. Kim bu C2 grubu? C2 grubunun maksimum yüzde 20’si
lise mezunu, yüzde 80’i ortaokul veya daha düşük eğitim düzeyinde ve yüzde 70’i
hayat ında tatile çıkm ıyor. Bu en iyisi, C2.
D grubuna gelin. D grubunun yüzde 70’i ilkokul mezunu ya da terk ya da
kalan ı ortaokul mezunu. Yüzde 30’u çalışm ıyor, yüzde 20’si parça başı iş yapıyor,
düzenli bir işi yok ve yüzde 80’i hayat ında tatile çıkm ıyor.
E grubuna geldiğiniz zaman, yüzde 95’i ilkokul ya da terk ve yüzde 30’u
yar dım la geçiniyor. Bu kişiler bizim yayın ya pt ıklar ım ızın yüzde 65’i. Yani bugün
aldığ ım ız ratingin yüzde 65’i, 100 kişiye yapt ığ ım ız yayının 65 kişisi bu kişiler.
Şimdi biz 2014’te bu evren değişirken buna çok itiraz ettik. Eskiden nasıldı
baktığ ınız zaman? Bundan yaklaşık yüzde 48’den yüzde 65’e çıkt ı. Şimdi biz bu
kişilere yayın yapıyoruz. Ama bunlar seyr ediliyor o zaman da. Yani ne olur, yani
burada pratikten gelenler olarak söylüyorum, eğer biz seyr edilmezsek zaten bunu
yapmayız.
Elbette “kirli rating” diye bir şey var. Yani ben bugün ana habe rde ekrana bir
adam ı çıkartsam ve o adam ın kaf asına silah dayayıp silahı at eşlesem inanın en çok
bu seyr edilir. O zaman bunun bir sınır ı var değil mi? Yani seyr edilmek her şey
değil, tam am. Biz aslında sektörde kalecilik yapıyoruz, gelen bir sürü t opu
çıkart ıyor uz ama şu anda biz burada yediğimiz golleri konuşuyor uz. Yani bize gelen
senar yolar da biz daha senar yo aşamasında bak ıyoruz, diyor uz ki: “Bu olm az, kötü
kazanamaz,
iyiler in
kazanması
lazım,
kötüleri
kazandırmayalım,
kötüleri
koymayalım, bunlar ı rol m odel oluşturm ayalım.” Yani küçük küçük şey yapıyoruz,
aman dizinin içinde bir cümle: “Cam at ıklar ını çöp poşet inin içine atmayın.” ,
“Evinize girerken ayakkabılar ınızı çıkartın.” Gizli gizli. Ama bugün geldiğim iz
noktada yediğimiz g oller i konuşuyoruz, evet.
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Ama inanın ben sadece kendi adıma değil, yani biz de bütün sektördeki
arkadaşlar ım ızla, diğer kanallar la da oturup konuşuyoruz. Yani biz bu golleri
kurtarmaya çalışıyor uz. Ama günün sonunda, maalesef , biz yine yediğimiz gollerle
burada karşınıza geliyoru z ve kendim izi anlatmaya çalışıyoruz.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Berna Hanım…
KANAL D İZLEYİCİ TEMSİLCİ Sİ BERNA KÜREKÇİ ŞENDİ R – Merhabalar.
Kanal D’de izleyici temsilcisi, aslına bakarsanız literat ürdeki karşılığ ının
hayatta işleyişiyle birebir. Çünkü zat en genel müdüre bağlı çalışıyor ve her gün
rating toplant ılar ından sonra oturulup değerlendirme yapılırken sadece rakamlarla o
değerlendirme yapıl m ıyor, sektördeki herkesin çok iyi bildiği üzere. Ö zellikle,
“Genel müdürün yönlendirmesiyle birlikte içerikle ilgili neler in üzer inden gitmeliyiz
ve bu, ertesi günkü izlenmeye, büt ün kurallara uyar ak nasıl yansır?” Bu
konuşulduğu için izleyici temsilcisi olarak benim çok zor bir işim yok. Çünkü zaten o
bak ış açısı yer leşm iş ve çünkü zaten o bakış açısı kültür ola r ak devam ediyor.
Biz ne yapıyoruz? Gelen öneri, şikâyet ya da yor umlar ı ilgili kişilere öncelikle genel müdürümüz olmak üzere - rapor luyor uz. Bize daha çok belli
programlara kat ılımcı olmakla ilgili de talep geliyor. Ancak bazı programlar ya da
haber ler le ilgili de yor umlar geldiğinde onu da haber merkezine ve pr ogram
bölümüne iletiyoruz.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Ben Taha Bey’e bir soru sormak ist iyorum; yapt ır ım lar ınız var, özellikle
cezalar. Sonuçlar açısından baktığ ınızda “Bunlar kamuoyunda etkili olm uyor mu
acaba?” diye bir sor u ortaya koyuyor. Cezalar ını ödüyorlar ve yayın devam ediyor
gibi bir...
RTÜK ÜYESİ TAHA YÜCEL – Aslında yayıncılara sormak lazım da bence
etkili oluyor. Bilm iyorum, burada yapımcı arkadaşlar da var, yayıncı arkadaşlar var.
Şöyle: Aslında ceza sistem inde tabii belli maddelerim iz var. Daha çok ihlale
konu olan maddeler onlar. Nedir mesela? İnsan onuru, kişilik haklar ına saldır ı,
çocuklar ın korunması, millî manevi değerler ve aile yapısı. Yani bununla ilgili bazı
maddeler var ki, zat en en çok ihlal, belk i rapor düzenlenen maddeler bunlar ve biz
bunlar la ilgili kuruluşlar ın reklam gelir ine bağlı olarak ceza kesiyor uz 2011’deki
kanun değişikliği sonrasında. O da yüzde 1 tabandır, en az limit yüzde 1. Yani,
kuruluşlar ın reklam gelir le ri zaman zaman toplam açık lanıyor -ben bir eysel
açıklam ayayım ama - kuruluşlar ın bayağ ı canını yak ıyor ve ceza verdiğimiz zaman
“Tamam, biz dikkate alıyoruz.” diyorlar bize. Biz de bazen bunun etkilerini
görüyoruz.
Ama, tabii, ceza, dir ekt savunma alınmada n yapılm ası gereken bir uygulama
m ıdır ? Bunu da belki tartışmak lazım. Yeni kanun değişikliğiyle birlikte bunu da
tart ışmak lazım. Bazen savunma f ırsat ı da vermek lazım.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
KANAL D GENEL MÜDÜRÜ BARIŞ TÜNAY – Başkanım, bir şey ilave
edeceğim.
Şimdi, art ık, bu cezalar o kadar etkili oluyor ki, biz 2 t ane programım ıza,
dizimizin konsept ine ceza aldık. Bir tane dizim iz Güneşin Kızlar ı, bir tanesi de Aşk
ve Günah. Biz bu programlar ın konsept ine ceza aldık yani ne demek? Sayın Taha
Bey de bunu gayet iyi aktarabilir. Dizinin yapısı, şekli, gidişat ı Türk aile yapısına
uygun değildir. Biz bu diziyi yayından kaldırdık, kaldırmak zorunda kaldık çünkü
eğer kaldırmazsak ondan sonra, sayın üyem in bahsettiği gibi, cezalar arka arkaya
gelmeye başlaya caktı.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Sait Bey...
SAİT YÜCE (Isparta) - Sayın Genel Müdürüm, teşekkür ediyor um
açıklam alar ınız için.
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Hakikaten sorumlu davrandığ ınızı da görmekten mutluyum ama o sadece,
“Yüzde 65” dediğiniz C, D kategorisini, o insanlar, biraz önce yayından
kaldırdığ ınızı söylediğiniz diziler ya da o tür, o tarz programlar onlar ın hayat tar zını
ne kadar yansıt ıyor ya da onlar ın hayat tarzını yansıtan pr ogramlar yapılm ıyor sa
yani burada bir çelişki yok mu, bunu mer ak ediyorum.
KANAL D GENEL MÜDÜR Ü BARI Ş TÜNAY – Sayın Millet vekili, televizyonda
insan, olmadığ ını görmek ister. Yani ben, benim yaşant ım ı yansıtan bir şeyi
televizyonda izlemek istemem. Ancak, biz bir öncesine, eskiye bakt ığ ım ız zaman,
hat ır layın, biz 20 bin nüf usun alt ında rat ing ölçüm üyle gitmiyorduk ve o zaman 2014
yılından önce televizyonda ne modaydı? Köy diziler i modaydı çünkü kentli,
olmadığ ını görmek istedi, merak ettiğini görmek istedi. Ama bugün geldiğimiz
noktada, art ık bu 5 binin alt ına kadar düştü rating ölçümler i ve şimdi a rt ık köy de
ciddi bir şekilde ölçümleniyor. O zaman biz bak ıyoruz, önce köy diziler i de yapt ık, o
kendilerini görmek istedikler ini düşündüğünüz dizileri de yapt ık ama...
SAİT YÜCE (Isparta) - Sadece köyü kastetmiyorum. Ben geçen ay Körf ez
ülkelerinde, Arap ülkelerindeydim. Yani, bir zamanlar, yüz yıla yak ın nasıl
Hollywood Amer ikan rüyasını dünyaya ihraç etti, pazarladı, şimdi bizim de dünyaya
ihraç ett iğimiz şey… Hani bu siyasi bir şey değil. Sayın Cumhurbaşkanım ızın “ Yerli
ve millî olsun.” tabir i hakikate n önemlidir ve bu masadaki her kesin buna kat ıldığ ına
inanıyorum o manada. Tabii ki, ihr aç edilen şeyin yer li, millî olmasını
değerlendir irken bizim sadece köylü açısından değil, değer ve inançlar ım ız
açısından… Mesela Arap dünyasında artık bizim kadınlar ım ız gibi giyinen veyahut
oradaki böyle birtakım aldatma veya sadece İslami ahlaka değil, evr ensel insani
değerlere de uymayan davranışlar ı biz dışar ıya pazar layan, ihraç eden bir durum da
da oluyoruz. Bundan da oralarda çok şikâyetler olduğunu görüyorum. Kas tett iğim,
biraz da insanlar ın yaşam tarzlar ına uygun diziler, f ilmler derken buydu.
KANAL D GENEL MÜDÜRÜ BARIŞ TÜNAY – Haklısınız.
Cevap vereyim mi?
BAŞKAN – Buyurun.
KANAL D GENEL MÜDÜRÜ BARI Ş TÜNAY – Bizim diziler i izlenebilir
kılmam ızın yolu çat ışma, k utuplar yani bir çat ışma olacak, bir karşıt görüş olacak,
bir f ikir ayr ılığ ı olacak ve o çatışmayı biz dizide izleyiciye merakla aktarabiliyoruz.
Ama burada dediğiniz çok doğru, bunun sonunda asla kocasını aldatan bir kadın
dizide kazanam ıyor, o kadın ber b at oluyor, çok kötü oluyor. Ya da alkol içt iği için
“Af erin be, vay be ne güzel işi halletti.” olmuyor. Bunlar ın hepsi çok kötü duruma
düşüyor. Burada tezadı en kötü şekilde vermek de bir çözüm aslında.
SAİT YÜCE (Isparta) - Bir cümle bir şey söyleyeceğ im.
Bediüzzaman Said Nursi Hazr etlerinin güzel bir sözü var: “Bat ılı tasvir, saf i
zihinler i ıdlâldır.” Yani kötü bir şeyi tasvir etmek o saf zihinleri bozar anlam ında. O
yol değil, belki güzeli anlatmak yani o kadar çok kötü tasvir ediliyor, anlat ıl ıyor,
anlat ıyor ki, artık o bir iz hâlinde kalıyor . O anda programı açan bir isi sonuna kadar
takip etmeyebiliyor. O kötü izler çok daha f azla zihinler de, kalplerde yer ediyor.
Bence oranın üzer inde bir daha çalışmak , düşünmek lazım.
KANAL D GENEL MÜDÜRÜ BARIŞ TÜNAY – Haklısınız.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Hüsnüye Hanım, buyurun.
HÜSNÜYE ERDOĞ AN (Konya) – Sor u kime gidecek bilmiyorum. Şimdi
ortaya bir sor u sor acağ ım. Hem rat ing olsun, çok seyredilsin diyor uz hem de
dünyada en çok televizyon başında saat ler imizi geçire n ülke oluyoruz. Bunu nasıl
bağdaşt ır acağ ız, nerede dur diyeceğiz, nasıl söyleyeceğiz onun cevabını ist iyor um
Sayın RTÜK üyem izden olabilir mi acaba?
RTÜK ÜYESİ TAHA YÜCEL – Ef endim, ben teşvik sistemini biraz bunun için
de dile getirdim. Tabii, cezalar bi r yere kadar. Belki yapt ır ımlar, mutlaka bunlar da
önemli, bunlar ın da belki f aydası var ama, sürekli ceza vererek, sürekli
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olumsuzlukla iyiye gitmek çok kolay değil. Biz geçmişte hep müeyyideye ağ ırlık
ver dik, hep ona göre düzenlemeler yapıldı. Açıkçası, kanunda da 2011’de belki
biraz daha bu konu bu yönüyle ele alınmalıydı, birazcık da o zamanki gündemde
çok ele alınamadı ama bu teşvik meselesini, ele alıp daha senar yo aşamasında,
daha yapım aşamasında iyi bazı şeyler i teşvik etmeye başlarsak ve desteklem eye
başlarsak sanır ım o zam an olumluya doğ ru belki bir gitme olacak çünkü medya çok
önemli. Evlere davetsiz giriyor ve insanlar, özellikle yetişkinler en az dört -dört
buçuk saat ini ekran başında geçiriyor. Bundan dolayı bizim bununla yaşamaya
alışmam ız lazım am a bunu da doğru kullanmayı da öğrenmemiz lazım. İşte bunun
için belki olumlu örnekleri teşvik etmek bir çözüm olabilir diye düşünüyorum.
BAŞKAN – Teşekkürler.
Şimdi, medyaya devam etmeyelim biraz ara verelim. Yani medya
kuruluşlar ını dinlem eye devam e deceğiz ama f arklı konuklar ım ız da var aram ızda.
Onlar ı bir az dinleyelim istiyor um.
Beyoğlu Belediyesi adına Gaye Hanım aram ızda, bir de Çocuk Vakf ı
kurucusu Mustaf a Ruhi Şir in ar am ızdalar . Sözü önce Mustaf a Bey’e vereceğim.
Daha önce vak ıf , Basın Yayın ve Enf ormasyonla m ıydı bilemiyor um partner
kuruluş ama bir Çocuk ve Medya Sempozyumu yapıldı. Ciddi bir literatür oluştuğ unu
düşünüyorum o konuda.
Hocam, bu alandaki emeğinizi ve gayret inizi, çabanızı takdir etmek tabii ki
bize düşmez ama bu alanda konuşaca k en önemli isim lerden bir isiniz. Ö zellikle bu
sempozyum un sonuçlar ı ekseninde elim izde bazı veriler var. Bir dönem benim de
çalışt ığ ım, şiddetin medya yoluyla öğrenilebilir bir şey olduğuyla ilgili bazı
çalışmalar var ama bu sempozyumun başka çıkt ılar ı da var muhakkak. O anlamda,
sizinle hem sempozyum sonuçlar ı içeriğinde hem de çocuk alanında bu kadar uzun
süre çalışan bir i olar ak bu konuştuğumuz perspektif teki görüşler inizi alabilir miyim .
Buyurunuz.
ÇOCUK VAKFI KURUCUSU MUSTAFA RUHİ ŞİRİ N – Teşekkür ederim Sayın
Başkan.
2013 yılında düzenlediğim iz I. Çocuk ve Medya Kongresi’nden önce aslında
içinde bulunduğumuz dünyada aile f otoğraf ına genel bir bak ış gerektiğini
düşünüyorum çünkü komisyonunuzun başlığ ı Aile Büt ünlüğünün Korunm ası
Araşt ırma Komisyonu. Ya lnız, başında bir iki açık lama yapm a iht iyacı duyuyorum.
Komisyonlarda zam an zaman davet ediliyoruz ve o komisyonlar ın rapor lar ına
görüşler yansım ıyor. Bunun güvencesini vermenizi r ica edeceğim.
BAŞKAN – Buyurun.
ÇOCUK VAKFI KURUCUSU MUSTAFA RUHİ ŞİRİN – Şimdi, Türkiye'de
örgün ve yayg ın eğ itim öteden ber i tar t ışıla gelmiş iki kavramdır ancak bugün
medyayı sadece örgün ve yayg ın eğit im bağlam ı içinde veya böyle bir vurguyla
değerlendir emeyeceğiz. Bu yeni dünyada medya toplumunun etkileri sadece aileye
yönelik değil, aslında doğaya bile etkisi olan bir medyadan söz etmek gerekir.
1991 yıl ından bugüne birkaç başlık hat ırlatacağ ım ve bugüne kadar bu
alanda ciddi, köklü, sarmalı çözücü hiçbir çalışmanın yapılm adığ ını da sizler le
paylaşmak istiyorum . 1. Aile Şûr ası’na kat ılm ış olan arkadaşım ız var m ı bilmiyorum,
1991 yıl ında gerçekleşti. Sosyal Yapı Komisyonunun bir karar ı var, bu aile şûrası
kararlar ında yer alm ış bir karardır. Ağır lıklı olarak aile sosyoloğu, sosyolog ve
çocuk sosyoloğu arkadaşlar ım ızın yer ald ığ ı bir komisyondu bu komisyon. Karar şu:
Değer üretemeyen bir ailenin aile anlayışı ve ailenin yeniden gündeme alınm ası
gerekli ve zorunludur. Dolayısıyla, bu karar kültürel yoğunluğun azaldığ ına da at ıf ta
bulunduğu için çok önemli bir karardır. Ne yazık ki, o günden bu yana bu çalışmalar
ülke ölçekli Hükûmet programlar ında yer almadığ ı gibi... Yaklaşık doksan dakikadır
arkadaşlar ım ızı dinliyor um, evet, medya gol yememek için elinden geleni yapıyor
ama bu sadece gol yememe sorunu değil, hepimizin sorunu ve bu bak ımdan
Hükûmet programlar ına ve Beşinci Kalk ınma Planı programlar ına bakt ığ ım ız zaman,
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Türkiye bu alanlar da sınıf ta kalm ış bir ülkedir. Hiçbir şekilde bu konular ı
savunmayla geçişt ir emeyiz. Hatta program ı da getirdim, 64’üncü Hükûmet Pr ogram ı
önümde. Onuncu Beş Yıllık Kalk ınma Planı’na bakabilir arkadaşlar. O planla
beraber oradaki vaatler kataloğu bu aile bölümünde yer alıyor. Dolayısıyla, bugün
de bir öngörü yok. Aradan geçen tam çeyr ek yüzyıldan söz ediyorum. Klasik
sosyoloj ide bir kuşak yirmi beş yılda kendini gerçekleştirir ancak bugün yeni
dünyada her beş yılda bir değişen, kalıplar ı değişen, kodlar ı değişen, anlayışı
değişen bir modernleşmeyle ve çocuk modernleşmesiyle iç içeyiz; popüler kültür le
ve modern, popüler çocuk kültürüyle iç içeyiz.
Şimdi, bu bak ımdan, sadece denet im yaparak denetim anlayışıyla, bir az da
medyaya aba alt ından sopa gösterer ek ortaya konulacak yaklaşım lar ın hiçbir
geçerliliği yoktur çünkü az önce RTÜK üyesi arkadaşım ız 388 televizyon kanalından
söz etti. Ancak bunlarla sı nırlı değil, erişim bugün çok f azla, YouTube üzer inden
erişim de çok f azla. O nedenle, konuyu sadece denetim bağ lam ı içinde görmemek
gerektiğini düşünüyorum.
Öte taraf tan, aileyi koruyucu ve tedbire yönelik çalışmalar ın da Türkiye'de
yapılmadığ ını biliyor u z. Şu anda RTÜK’ün sit esine gir ebilir iz. Her yıl evlenenler ile
boşananlar ın eşitlenmeye çok yak ın olduğu bir evrede Türkiye. O da aile gerçeği
ama biz sadece ailenin çocuklar üzer inde etkisi bağlam ını değerlendir irsek bu da
bizi yanılt ır.
Türkiye'de bir A ile ve Sosyal Polit ikalar Bakanlığ ı var. Bu Bakanlığ ın işlevi
nedir, bunu ben bilmem, bilemedim. Bu Bakanlığ ı öner en vakıf da Çocuk Vakf ıdır,
Aile ve Çocuk Bakanlığ ı olarak öneren vak ıf t ır. Fakat bu Bakanlık Aile ve Yardım
Bakanlığ ı olarak kurulmuştur, kan un hükmünde kararname olarak böyle bir bakanlık
işlevi var dır ve sadece yar dım dağ ıtan bir bakanlıkt ır. Oysa bu Bakanlığ ın aileye
yönelik bir stratejik çalışması var m ı, bir öngörüsü var m ı? Hayır, yoktur çünkü ne
yapacağ ını bilemez durumda olan bir Bakanl ık, çok açık bu.
Yalnız, bu sözler im sadece kişisel olarak bendenizi değil, Çocuk Vakf ı
Danışma Kurumunun da çok büyük ağır lık lı olarak görüşüdür.
Peki, bu sadece Hükûmet Programı veya Hükûmet kurumlar ı çerçevesinde
ele alınacak bir konu mudur? Hayır, öy le bir konu da değil. O bak ımdan, Türkiye’nin
bir kere ailenin büt ünlüğünün korunması araşt ırması sosyoloj ik bağlamda, çocuk
sosyoloj isi bağlam ında ayr ınt ılı bir başlık. Oysa, Türkiye’de aile üzerine köklü bir
araşt ırma yapılabilir di ve bu araşt ırmanın sad ece rapor lar da kalan bir rapor değ il
de aynı zamanda bu raporun bütün taraf lara öner ileri olsun isteriz çünkü kararlar ı
görüyoruz yani Meclis Genel Kur uluna bu raporlar sunuluyor, hiçbir karar alınmadan
raf larda kalıyor. Belki bunlar ı sosyal bilimciler içi n, çocuk medyasıyla çalışanlar
için, aileyle ilgili çalışanlar için elbette at ıf ta bulunulacak kaynaklar ancak sadece
durum tespit i yapmakla yet inen bir rapor anlayışından da uzak kalınmalıdır. O
bak ımdan, Hükûmet kuruluşlar ının kendiler ini savunmasını anl ıyorum, RTÜK
kendini savunabilir, anlıyorum ama RT ÜK’te görev yapan arkadaşlar da çok iyi
biliyorlar ki yasası sadece denetime yönelik bir yasa ve denetim sonrasına yönelik
bir yasa. Birkaç arkadaşım ız söz etti, kamu spot lar ı… Kamu spot lar ı, son beş yıl
içinde, Hükûmetin icraat ın içinden programı gibi. Yine, bir medya kuruluşundan
arkadaşım ız söz etti: “Bu yayınlar ı yayınlayalım ama bu yayınlar gerçekten medya
diline uygun mu, nitelikli m i?” Bunlar ın büyük bir k ısm ı m edya değeri açısından
yayına uygun olmay an yapım lar olduğu hâlde yayınlanıyorlar. E, şimdi, bununla siz
sağlıkla ilgili bir alanı m ı, eğitim le ilgili bir alanı m ı, çocuk ihmali ve ist ismar ını m ı,
neyi önleyebilirsiniz? Bunlar ın etki düzeyi, etki analizleri de son derece önemlidir.
Basın- yayın bunlar ın üzerinden devreye girebilirdi şimdiye kadar, girmedi çünkü
yasası nedeniyle kendi kendini yönetmek istiyor, sadece iktidara yönelik, iktidar ın
işaret ine göre hareket eden bir kurum olmuştur cumhur iyet tarihi boyunca, bugün de
böyle. Oysa, herkes “Bi z bir aileyiz.” diyor ama bu “Biz bir aileyiz.” i biz göremiyor uz
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Türkiye’de. Neden göremiyor uz? Çünkü, ortak iyilere yönelik anlayışı henüz Türkiye
gerçekleştirmiş değil.
İki başlık üzer inde de duracağ ım, oradan çocuk ve medya için birkaç cüm le
söyleyip i zin isteyeceğim. Aileye yönelik iyilik hâli endeksi olmayan bir ülke
Türkiye. İki: Çocuğun İ yilik Hâli Endeksi olmayan bir ülke Türkiye. Kalk ınma
Bakanlığ ı bundan sorumlu. Sayın Yılmaz oyalamakla meşgul, Çocuğun İyilik Hâli
Endeksi konusunda çok pratikler olduğu hâlde oyalamakla meşgul. Lütf en, sizden
rica ediyor um, medyadaki arkadaşlar ım ız, özellikle Onuncu Beş Yıllık Kalk ınm a
Planı’nda 59 başlık alt ında komisyon bir araya geldi, onlar ın ön raporlar ını, kendi
bölümümüzle ilgili ön raporlar ı, aileyle ilgili raporlar ı, çocuk ve medya bağlam ı çok
sınır lı yer aldı, onlar ı bir okumanızı ist irham ediyorum. Bir ülke çocuk ödevi için
bunu öner iyor um, takdir sizin. Göreceksiniz ki sadece vaatler kataloğudur ve
64’üncü Hükûmet Programı da bundan ibarett ir. Dolayısıyl a, Türkiye’de aileye
yönelik muhaf azakâr kesimin ağlamasına gülerek karşılık veriyorum, gülerek
karşılık veriyorum. O başlık lar, kullandıklar ı kavram lar ın içinin boş olduğunu
düşünüyorum çünkü bunun gereğini yapm am ışlardır.
Evet, burada sanıyo rum Dursun B ey arkadaşım ız söyledi yani büt ün medya
bir kamu hizmet i öngörür. Medyadaki televizyonlar ın adını, hangi saatler arasında
yayın yapt ığ ını, kim olduğunu, çok izlenip izlenmediği bizi bir derece ilgilendirmiyor
ama kamu yayıncılığ ıdır bunlar. Bu kamu yayıncı l ığ ı içerisinde biz denet imi
öngöreceğiz ama ideallerden söz edeceğiz. Peki, iktidara yak ın medyada bir tek iyi
örnek söyleyebilir misiniz evrensel değerleri de taşıyan, bu topraklarda
gerçekleşmiş iyi bir örneği göster ebilir misiniz? Söz etti arkadaşlar ım ız, sayın
millet vekiliydi galiba, işte bu tür yayınlar gittiği zaman, Türkiye’den böyle yayınlar ın
gitmesinden rahatsız olunuyor. Elbette olunur, iyi örneğini koyun. İngilizler,
Fransızlar, Almanlar ve İtalyan ör neğini ver eceğim, sinema bağlam ında, sanıyor um
kökeni sinemacı olan bazı arkadaşlar var aram ızda, Nilüf er Hoca da bilir. Evet,
İngiliz kültürü açısından çocuğa yönelik hangi idealleri verm ek istemişler se, İkinci
Dünya Savaşı sonrası bu f ilmler i desteklemişler; Fransızlar desteklem iş, İtalyanlar
desteklem iş, Almanlar desteklem iş. Türkiye’nin destek ver diği herhangi bir
medeniyet
pedagojisi
açısından
değerli
bir
yapım
söyleyebilir
misiniz?
Söyleyemezsiniz. Muhaf azakârlar sadece “Bizim de ‘Bizim Aile’ gibi bir dizimiz olsa,
ah böyle bir dizim olsa.” diy e dizler ini dövmekle ömürler ini geçirir ler sadece.
SAİT YÜCE (Isparta) - Muhaf azakârlar ı böyle aleni suçlayamazsınız.
ÇOCUK VAKFI KURUCUSU MUSTAFA RUHİ ŞİRİ N – Lütf en, siz cevap
ver irsiniz sayın m illetvekili.
SAİT YÜCE (Ispart a) – Ben siyasi parti temsil cisiyim. Hükûmeti tenkit
etmenin âlemi yok burada.
ÇOCUK VAKFI KURUCUSU MUSTAFA RUHİ Şİ RİN – Hayır, lütf en…
SAİT YÜCE (Isparta) – Görüşler inizi söyleyin ama hakaret edemezsiniz.
BAŞKAN – Sait Bey…
ÇOCUK VAKFI KURUCUSU MUSTAFA RUHİ ŞİRİN – Siz burada
Komis yonda dinleyicisiniz. Sor u sormadan başka görüş bildiremezsiniz.
SAİT YÜCE (Isparta) - …zor ladığ ınız yer de müdahale etmek zor undayız.
ÇOCUK VAKFI KURUCUSU MUSTAFA RUHİ Şİ RİN – Lütf en, edemezsiniz…
BAŞKAN – Sait Bey, müsaade et de konuşsun.
ÇOCUK VAKFI KU RUCUSU MUSTAFA RUHİ ŞİRİN – Ben sadece bir
iktidara, bir döneme yönelik söylem iyorum, genel değerlendirme bu. Olmaz m ı?
SAİT YÜCE (Isparta) – Biz onu denedik de…
ÇOCUK VAKFI KURUCUSU MUSTAFA RUHİ Şİ RİN – Hayır ef endim, on beş
yıl, seksen yıl… Niçin buna a lındınız, bilemem.
Sayın Başkan, görüşler imi açık layabileceksem konuşayım.
BAŞKAN – Devam edin Sayın Konuşmacı.
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ÇOCUK VAKFI KURUCUSU MUSTAFA RUHİ Şİ RİN – Konuşmayacaksam
ona göre…
BAŞKAN – Devam edin ve topar layın lütf en, rica ediyorum.
ÇOCUK VAKFI KURU CUSU MUSTAFA RUHİ ŞİRİ N – Siz cevap da
ver ecekseniz cevabınızı verirsiniz ama ben görüş açıklayacağ ım burada. Ar zu
ederseniz ayr ılayım, hiç önemli değ il.
SAİT YÜCE (Isparta) – Hayır, onu demiyoruz da…
BAŞKAN – Devam edin. Sayın Konuşmacı, devam edelim lütf en.
ÇOCUK VAKFI KURUCUSU MUSTAFA RUHİ ŞİRİN – Dolayısıyla, burada
aileye yönelik alanı, umar ım, aileyle ilgili sosyoloj i çalışması yapm ış, araşt ırm alar
yapm ış, son yıllarda özellikle çocuk sosyolojisi alanında çalışma yapm ış olan
sosyologlar ın da bu Komis yona katkılarıyla o büyük f otoğraf ı hepimiz görürüz ve
nasıl katkı verebileceğimizi hep beraber ortaya koymaya çalışır ız.
Çocuk ve medya bağlam ında o aile bütünlüğü ve onun korunması
konusunda, çocuk ve medya çerçevesinde iki başlıktan söz edebilir im. Bir isi, 2011
yılında I. Türkiye Çocuk Haklar ı Kongresi’ydi. Bu Kongre’nin stratejisi 2013 yılında
Resm î Gazete’de yayınlanm ışt ır. Ne yazık ki Ankara boyasına boyanarak
yayınlanm ışt ır. Nisan ayında izleme kurulu toplanm ışt ır, Çocuk Haklar ı İ zleme
Kurulu, bir k ere toplanm ışt ır, ikinci bir toplant ısını yapamam ışt ır. Ve bu strateji
belgesinin koordinasyonu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığ ı taraf ından
yapılmaktadır f akat bu strateji belgesiyle ilgili de bu stratej i belgesinin ulusal çocuk
haklar ı strat ejisi ve u ygulama planıdır, 2017 yılında sona er ecektir, bugüne kadar
hiçbir adım at ılmam ışt ır. Bu strateji belg esinin aileyle ilgili stratejik amaçlar ı var,
stratejik eylem ler i var, 72 eylemi var bu belgenin. Ayr ıca da çocuk ve medya
bağlam ında strat ejik amaçlar ı v ar. Bu Kongre, 2011 yılındaki Kongre dönem in
Meclis Başkanı Sayın Mehmet Ali Şahin Bey’in Başkanlığ ında gerçekleşmiş bir
kongredir
ve
kapanış
konuşmasını
Sayın
Başbakan,
şu
anki
Sayın
Cumhurbaşkanım ız yapm ışlardır, 27 Şubatt ır. TÜBİTAK TUSSİDE taraf ından
gerçekleşmiş bir çalışmadır bu strateji belgesi ama ne yazık ki sözünü ettiğim
strateji belgesi şu anda raf lardadır. 2013’teki I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi
ise I. Türkiye Çocuk ve Medya Str atejisi’ni hazır lam ışt ır. Buradaki medya
temsilciler i arasında birkaç arkadaşım ız zaten bu Kongre’deydi, Nilüf er Hoca da
burada danışman olarak kongrede görev aldı, yazım kurulunda olan arkadaşlar ım ız
var. O bak ımdan, bu strateji belgesinin stratejik amaçlar ı ve eylemleriyle birlikte
alanı biz iki şekilde değerlendir dik yani madalyonun iki yüzü var: Bir, yerel, kendi
ödevimize göre yönelik yapmam ız gerekenler ve stratej iler ; iki, erişim açısından
çocuklar ın er iştiği bütün medya türleri bağlam ında yapılması gerekenler. Onlar ı da
lütf eder, incelerseniz, İnternet sitesin de hepsi kayıt lı, uygulama planlar ıyla beraber
kayıt lı. Ne yazık ki Sayın Ar ınç’ın himayesindeki bu Kongre de Ankara’da ask ıda
bekliyor ve hiçbir ine dokunulmam ışt ır. Yani, bu güncellensin, tekrar gündeme
alınsın, bununla ilgili ilgili Hükûmet kuruluşlar ı d evreye girsin. Bir i de RTÜK’tür,
sadece Başbakanlık, Basın Yayın ve Enf ormasyon Genel Müdür lüğü değil. Çocuk
Vakf ına öneri de Başbakanlık Basın Yayın ve Enf ormasyon Genel Müdür lüğünden
gelmiştir. Bütün Hükûmet kuruluşlar ı şeklen de olsa katkıda bulundular. Ne yazık ki
bu strateji belgesi de Ankara’da. Onu açıklamaya ve sizin zamanınızı almaya
doğrusu hakkım ız olmadığ ını düşünüyorum çünkü o belge çok uzun zaman bu alana
emek vermiş arkadaşlar ım ızın çok büyük idealler le, evet, bir Türkiye çocuk ödevi
olar ak g erçekleştir diği bir belgedir ama askıdadır, Ankara’dadır. Umarım,
torunlar ım ız onu bir gün askıdan indir irler.
Ayr ıca bur ada bir nokta var, özellikle onu belirtmek isterim. Kavr am çok
tart ışmalı çocuk dostu medya düzeni bağlam ında. Biliyorsunuz, bu Çocuk Haklar ı
Sözleşmesi’nin hazırlık aşamasında ortaya konmuş bir üst başlıkt ır, değerli bir
başlıkt ır ve 1979 -1989 arasında gerçekleşmiş on yıllık bir çalışma sonrası karara
bağlanm ışt ır. İki boyutu var bu kavr am ın. Bir isi, yine içe yönelik, iç ödevdir; ikinci si
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ise dışa yöneliktir. Sadece denetim anlayışıyla değil, medyanın yapım aşamalar ında
f arkındalığ ıyla kendini gerçekleştirmesi yani asıl dönüşümün medyanın kendi içinde
gerçekleşmesi. Buna medya çalışanlar ı doğrusu daha içten yaklaşıyorlar yani bu
alanı de netim le değil de daha içten bir bak ışla, çocuk haklar ı kültürü bağlam ında,
çocuğa yönelik temel haklar ın ölçüt ler i ve ilkeler ini yayınlar ına yansıt ma
bak ım ından medyanın kendi kendini dönüştürmesiyle ancak biz esenliğe
ulaşabilir iz, en azından çocuklar ı ko rum a anlayışı bağlam ı içinde. Ama, ne yazık ki
konu sadece koruma değil bildiğiniz gibi, medya aynı zamanda örtük bir okul çünk ü
son yapılan çalışmalarda şunu çok iyi biliyor uz: Art ık günümüzde, çocuklar ın okulda
öğrendikler i sadece yüzde 20 - 25 arasında bir bilgi gelir, onun dışında medya,
sosyal medya, sosyal çevre öğrenim i öndedir. Çocuk paradigmasında önem li bir
değişiklik yaşanm ışt ır dünyada, art ık bilen sadece anne -baba değil, bilen çocuktur.
Hatta, pedagojik anlamda bir öne de geçenler var, art ık biz çocuklar ım ızdan
öğreniyor uz. Dolayısıyla, çocuk modernleşmesini olumlandır dığ ım anlam ında
söylemiyorum ama bir yeni çocukluk olduğu, gelişim psikologlar ının bütün dünyada
ortak tespitlerinden bir idir. Bizim ülkemizde de bu alana emek vermişleri ortak
görüşü bu yöndedir.
Burada belki “ Nereden başlanması gerekir?” noktasında medya okur yazar lığ ı
konusu da gündeme geldi ancak bunun o strateji belgesinde ayr ınt ılar ı var. Sadece
medya okur yazar lığ ı veya sadece belli bir yaş grubuyla sınırlı değil, literatürüne
uygun olarak çoklu okuryazar lık bağlam ı içinde konunun ele alınması gerektiği art ık
ortak bir kabuldür ve görsel okumayla başlar bu yani erken çocukluk dönemiyle
beraber başlar ve 5 medya okur yazar lığ ı türünün de dij it al okur yazarlığ a kadar
bir likte, bütün bileşenleriyle, sadece bir ders olarak değil de okullarda, daha
doğrusu örgün ve yayg ın eğitimde büt ünün içine yayılarak öğretilmesi yönünde
ağır lık lı bir görüş var .
Son bir iki cümlem de şu: Çocuk modernleşmesi ve popüler çocuk kültürü
bağlam ı eğer değer lendir ilemezse, çocuğun aileye yaklaşım ını çok doğru, çok
yak ından değerlendiremeyeceğim iz bir eşik içindeyiz bugün için. O bakımdan, eğer
bizim medeniyetimiz hayat çember i içinde hayat iyet ini devam ettiriyorsa, bir çocuk
bak ışı, çocuk anlayışı gelişt irmiş se, o bakış açısının, aynı zamanda aileye yönelik,
çocuğa yönelik, gence yönelik veya diyelim ki ailenin bütün özneler ine yönelik
yaklaşım ını dikkate alar ak ve belki de özendirme bağlam ında ülke ölçekli, kalıcı,
her kuşak için belki izlenebilecek yapım lar yönünde -sinema dâhil olmak üzer e - bir
çalışma içine girilebilir. Ama, önce, koruma ve de tedbir bağlam ı içinde Türkiye'nin,
devlete düşen sor umluluklar ı nedir, bunu çok iyi bir şekilde ort aya koyması gerekir.
Sabr ınız için teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
DENİZ DEPBO YLU ( Aydın) – Sayın Başkan…
BAŞKAN – Buyurun.
DENİZ DEPBO YLU ( Aydın) – Teşekkür ediyorum.
Öncelikle,
çocuklar
için
yapt ığ ınız
çalışmalar
nedeniyle
değerli
konuşmacım ıza, kat ılımcım ıza teşekkür ediyorum.
Burada, aslında, medyad a olan tüm arkadaşlar ım ıza seslenmek istiyorum.
Bizimle bilgiler ini paylaşt ılar, görüşler ini paylaşt ılar ama ben şu anda görüşlerimi
bildirirken sadece bir millet vekili olar ak değil, bir psikolojik danışman, aynı
zam anda kognit if bilişsel davranışçı bir t e rapist olarak konuşmak istiyorum.
Yüksek rating bir işin doğru olduğunu göstermiyor, ki bunu siz de if ade
etmiştiniz. Bunu, beğeniden çok aslında ilginin yöneldiği alan olar ak biz
değerlendir ebilir iz. İ nsan doğası gereği de her zaman iyi ve güzel olana il gi
duymuyor, maalesef , yanlış ve kötü olanlar a da ilgi göster ebiliyor. Ama şunu da
unutmamam ız gerekir: Televizyonda sunulan karakterler, henüz olgunlaşmamış
bireyler için rol model olma durumundadır, ki burada çocuklar ım ız özellikle
etkileniyorlar. Onlar ı bu yayınlar ın ver eceği zararlardan kurtarmam ız gerekiyor.
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Niye? Bugün yanlış rol model aldığ ı bireyler in yapısını kendi kişilik yapısına katt ığı
zam an… Bu bireyler yar ın büyüyecek.
Bak ın, toplumda şiddet art ıyor ve biz, bu toplumda bu kişiler le bir arada
yaşıyoruz. Bizler kadar, bu programlar ın yapımcılar ının aileleri de aynı r iski taşıyor.
Aile bizim için çok önemli, bireyler in ruh sağlığ ı bizim için çok önemli, her şeyden
önce toplumsal ruh sağlığ ım ız bizim için çok önemli. O nedenle, sunulan
seçenekler in özenle seçiler ek sunulması gerektiği düşüncesindeyim.
Yine, kültürümüzün, değerlerim izin dej enerasyona uğradığ ı bir toplumda
bizim de geleceğimizin ner eye gideceğini az çok kendimiz tahmin edebiliriz.
Bak ın, ben kognitif ve davranışçı bir yaklaşımdan bahsettim t erapide. Bu bir
ekoldür, bu bir yönt emdir. Biz bunu ter api yapmak yani bir insanı iyileştirmek için
kullanır ız. Bu kognit if akım, bilişsel yaklaşımdır. Televizyon, bilişsel ve davranışçı
yaklaşım ı aslında bilmeden çocuklar, bir eyler üzer inde uyg uluyor. Yani insanlar ın,
çocuklar ın bilişsel yapısı üzer inde etkili oluyorsunuz, onlar ın bilişsel yapısını
değiştir iyorsunuz ve ayr ıca, sunduğunuz örneklerle veya uygulamalar la bunu
davranışçı hâle getirip uygulamasına neden oluyorsunuz. Bunu bilmeden
yapıyorsunuz bu yöntemi kullanmayı. Bu bazen çok doğru bir şekilde bilmeden de
olsa doğru örneklerle iyi yönde etki ederken, bazen de çok yanlış sonuçlar
doğurabilecek örneklere dönüşebiliyor.
Bugün, bu yaklaşım ı, kognitif ve davr anışçı yaklaşım ı, İngilt ere y a da başka
ülkeler, insanlar ın ruh sağlığ ını düzeltmek için çizgi f ilmlerin içerisine bile
sokuyor lar, doğru şekilde kullanmaya çalışıyor lar. Biler ek ya da bilmeyerek
kullandığ ım ız bir yöntemi aslında doğru şekilde kullandığım ızda bireylerin ruh
sağlığ ını, ailelerin yapısını, toplumsal ruh sağlığ ını daha üst seviyelere çıkarıp
düzeltme şansına sahibiz.
Bizim aslında sizlerle bur ada paydaş bilgileri bir arada konuşarak
paylaşmam ızın, paydaş edinmem izin en önemli yönü, biz şu ana kadar yanlış giden
şeyleri hep birlikte oturup nasıl düzeltebilir iz. Biz Mecliste vekiller olarak üzerimize
düşeni yapacağ ız, yasalar ın, yönet meliklerin en uyg un şekilde çıkmasını
sağlayacağ ız. Ama, burada, biliyorum, sizler in ekonomik kayg ılar ınız var basın
olar ak. Tabii ki bu işten para kazanıyor sunuz, aileler inizi geçindir iyorsunuz ve
gerçekten büyük bir rekabet alanı. Ama bunun uğruna birtakım şeyleri görmezden
veya savunma mekanizmalar ı kullanılarak burada paylaşıldığ ı zaman ya da buradan
öyle ayr ılıyorsanız, zannediyorum bu en ç ok Türk milletine zar ar ver ecektir.
O nedenle, eğer öner ileriniz varsa size nasıl yar dımcı olabileceğ imiz
konusunda, ki zaten bunun için buradayız, bu araşt ırm a komisyonu rapor unu
sunduğumuzda doğru yönetmelikler in çıkması yönünde bir rapor hazır layacağ ız ,
görüşler imizi bildir eceğiz…
BAŞKAN – Topar layalım lütf en.
DENİZ DEPBOYLU ( Aydın) – Ben özellikle bunu çok önemsediğim için Sayın
Başkan, hazır, medyayı da burada bulduğum için dile getirmek istiyorum.
Lütf en, bu konuyu iyice bir düşünmenizi rica ediyoru m. Doğru programlar,
sanat içeriği yüksek programlar… Çünkü sanat, Büyük Önder Mustaf a Kemal
Atatürk’ün de dediği gibi en önem li, bize güç veren bir damar. O nedenle, lütf en,
sanat yönü ağ ırlık lı, doğru örneklerin çok olduğu, yanlış örneklerin rol model
konulmayacağ ı, aile içi ilet işimi güçlendirecek ve t oplum ruh sağlığ ını en üst
seviyeye yükseltebileceğimiz pr ogramlar yapmanızı r ica ediyor um. Bu konuda da
eğer yardıma ihtiyacınız olursa, bizim de hazır olduğumuzu bildirmek istiyor um.
Çok teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Yalnız, sayın üyeler, söz vereceğim ama şu andan it ibar en daha 6 kişi
konuşacak ve alt ıda toplant ıyı kapatmam ız lazım, herkes çok yor uldu.
DENİZ DEPBO YLU ( Aydın) – Ama…
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BAŞKAN – Yok, yok, size söylemedim, Ali Bey’e söylüyor um. Muhalef ete
söylemiyorum, iktidara söylüyorum.
Ali Bey, buyur un.
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisar) – Sayın Mustaf a Ruhi Şirin Bey bir
entelektüel isyanıyl a hepimize en üst perdeden söylemesi gerekenler i söyledi,
okumamız gereken notlar ı da iletti. Teşekkür ede riz, bunlar ın hepsini aldık.
Ama biz de şunu bekliyoruz: Mademki rapora net geçmesini ar zu
ediyorsunuz, düşünceler inizi, öneriler inizi k ısa ve makul bir şekilde ilet irseniz onlar ı
mutlaka geçirir iz raporumuza.
Bir de, ayr ıca, şunu beklerdim ki, pozit if ö ner ileri, somut öner ileri de bur aya
sunsun.
Teşekkür ediyorum.
ÇOCUK VAKFI KURUCUSU MUSTAFA RUHİ Şİ RİN – Sayın Başkan…
BAŞKAN – Vereceğim Sayın Şirin.
Şimdi, toplant ının başında söyledim, o zaman söylediğimde olmayan
katılımcılar için tekrar ediyorum: Ek sik kaldığ ını düşündüğünüz her şeyi yazılı
olar ak bize bildirmeniz hâlinde biz rapora dercedeceğiz bunlar ı. Burada şif ahen
söylenmiş ama eksik kalmış konular olabilir. Yazıl ı olarak vermeniz hâlinde rapora
geçireceğim izi buradan if ade ediyorum. Mail adresi veriyor arkadaşlar ım ız.
Sayın Şir in, buyurun.
ÇOCUK VAKFI KURUCUSU MUSTAFA RUHİ ŞİRİN – Şimdi, Sayın Başkan,
sayın millet vekilinin adını soyadını da bilmiyorum. Ama bu komisyonlar ın, araşt ır ma
komisyonlar ının nasıl çalışt ığ ına tekrar bakabilirsiniz. Dinl er ler, soru sorarlar, onun
dışında görüş belirtmezler. Eğer böyle olursa bu tür çalışmalar bitmez; bir.
İkincisi, bizim çalışmalar ım ızın değer ini takdir edip et memek kendi
haklar ıdır ama Millet Meclisinin bir araşt ırma komisyonunda kişisel olarak bizim
kendimizi anlatmak değil, Türkiye'nin yapması gerekenler konusunda nelerin
yapıldığ ını ortaya koym amdır. Buradaki arkadaşım ız da “Biz o kadar yıl, seksen
yıldır iktidar da değiliz.” diye cevap verdi.
Evet, ama ben 1991 yıl ından başladım yirmi beş yıllık bir d eğerlendirme
yapt ım. Bu, onaylarsınız…
SAİT YÜCE (Isparta) – Beyef endi, sadece Hükûmeti suçlayan, devleti
suçlayan…
ÇOCUK VAKFI KURUCUSU MUSTAFA RUHİ Şİ RİN – Lütf en cevap vermeyin.
Lütf en Sayın Millet vekili…
BAŞKAN – Sayın üyeler… Sayın üyeler …
ÇOCUK VAKFI KURUCUSU MUSTAFA RUHİ ŞİRİN – Ama lütf en Sayın
Başkan…
SAİT YÜCE (Isparta) – Yalnız bur ada Hükûmeti suçlayan, devleti suçlayan,
“Aile Bakanlığ ı hiçbir şey yapmadı, büt ün rapor lar raf ta kaldı.” derken haksızlık
edersiniz bu devlete. Böyle konuşmadan men e der im sizi.
ÇOCUK VAKFI KURUCUSU MUSTAFA RUHİ ŞİRİN – Sayın Başkan,
Başkanlığ ınızı r ica ediyorum.
BAŞKAN – Sayın üyeler… Sayın Yüce, lütf en…
SAİT YÜCE (Isparta) – Yok böyle bir şey. O zaman bize de söz ver in biz de
konuşalım.
BAŞKAN – Sayın Şirin, istir ha m ediyorum, siz de bir toparlarsanız
sevineceğ im.
SAİT YÜCE (Isparta) – Toparlam ıyor, suçluyor.
BAŞKAN – Sayın Yüce…
ÇOCUK VAKFI KURUCUSU MUSTAFA RUHİ ŞİRİN – Siz kimsiniz bizim
hangi görüşü açıklayacağ ım ıza karar veriyor sunuz? Size diyorum ki: Türkiye Bü yük
Millet Meclisinin Başkanının himayesinde Çocuk Haklar ı Kongresi sonr ası
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hazır lanm ış stratejisi Hükûmet kuruluşlar ıyla bir likte, yine, TÜBİTAK TUSSİDE’nin
stratejisi Ankara’da r af ta. Bakın, merak edersiniz, gider bakarsınız.
Siz kimsiniz ben size somut öneri vereceğ im?
BAŞKAN – Ama lütf en millet in vekiline…
Sayın Şir in… Sayın Şir in…
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisar) – Siz kimsiniz?
SAİT YÜCE (Isparta) – Toplant ıdan çıkart ır ız sizi!
BAŞKAN – Sayın Yüce, lütf en…
ÇOCUK VAKFI KURUCUSU MUSTAFA RUHİ Şİ RİN – Hadi deneyin. Deneyin
bakalım çık armayı…
BAŞKAN – Sayın Şir in, lütf en, istir ham ediyorum, millet in vekiline “Siz
kimsiniz?” if adesini lütf en kullanmayınız.
ÇOCUK VAKFI KURUCUSU MUSTAFA RUHİ ŞİRİN – Evet, Sayın Başkan,
bir dakika…
SAİT YÜCE (Isparta) – Millet vek iline “Sen kimsin?” diyemezsin!
BAŞKAN – Sayın Yüce, lütf en! Sayın Yüce…
(Isparta Millet vekili Sait Yüce’nin Mustaf a Ruhi Şirin’in masasına doğru
yür ümesi ve mikrof onu f ır latması)
SAİT YÜCE (Isparta) – Çık dışar ı! Milletin vekiliyle böyle konuşamazsın! Ke s
sesini!
BAŞKAN – Sayın Yüce, lütf en! Sayın Yüce, lütf en!
SAİT YÜCE (Isparta) – Millet vekiline “Kim sin?” diyemezsin!
ÇOCUK VAKFI KURUCUSU MUSTAFA RUHİ ŞİRİN – Ben millet im! Böyle
söyleme!
BAŞKAN – Sayın Şir in… Sayın Yüce…
Toplant ıya beş dakik a ara veriyo rum.
Kapanma Saati: 17. 05
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saat i: 17.20
BAŞKAN: Ayşe KEŞİ R (Düzce)
BAŞKAN VEKİLİ: Bayram ÖZÇELİK ( Burdur)
SÖZCÜ: Ali ÖZKAYA (Af yonkarahisar)
KÂTİP: Emine YAVUZ GÖZGEÇ (Bursa)
----- 0 ----BAŞKAN – Toplant ım ıza kaldığ ım ız yerden deva m ediyoruz.
Beklettiğim iz konular ım ız var. Tarzan ve Ergül Başer çif ti aram ızda.
Sizler i çok beklettik, evde hastanız olduğunu biliyorum. Onun için önce sözü
size vereceğim.
TARZAN BAŞER – Estağf urullah…
BAŞKAN – Örnek aile diye çağ ırdık sizi. Yirm i iki y ıllık bir evliliğiniz var ve
çocuğunuzun bir rahatsızlığ ı var bildiğim kadar ıyla.
TARZAN BAŞER – Evet.
BAŞKAN – Toplant ının başında hemen şunu söyleyeyim Yani sizin hikâyeniz
özelinde söylem iyor um ama: Genellikle engellilik durumu baş edilemez bir durum
aileler için. Özellikle engelli çocuk, ağır engelli çocuk doğduktan sonra yüzde 80
evlilikler boşanmayla sonuçlanıyor, babanın evi terk etmesiyle. Aile bütünlüğü
açısından engelli politikalar ını da önemsediğim için bunu söyleme iht iyacı duydum .
Tarzan Bey, b uyurun sizi dinliyorum.
TARZAN BAŞER – Sayın Başkanım, değerli Kom isyon üyeleri ve kat ılımcılar;
sizi sevgi ve sayg ıyla selamlıyor um.
Çok mutlu oldum bu güzel günde, böyle bir, çok kıym etli ve değerli bir
oturumda toplant ıya katıldığ ım için. Ayr ıca, Ümran iye Belediyesi Pr oje kapsam ında,
“Bir Yast ıkta 40 yıl” kapsam ında Sayın Başkanım ız Sayın Hasan Can bizi uygun
görmüş, bunun için de ayr ıca çok mutluyum.
Şimdi, sabah ilk oturumdan itibaren pür dikkatle, sevgiyle izliyorum değerli
katılımcılar ın
deyişler i,
düşünceler ini.
Birçoğuna
da
katıldığ ım
oldu,
katılamadık lar ım da oldu.
Sadece şunu demek istiyor um: Ben 1995’te çok severek yanında oturduğum
eşim le evlendim. O gün bugün evliliğim iz devam ediyor Allah’ın izniyle. Bizim bir
kızım ız var kistik fibrozis has tası. Kistik f ibrozis hastalığ ı çaresi olmayan bir
hastalık. Yani 20 yaşında çocuk sahibi oldum, şu anda 40 yaşındayım. Bizler büt ün
olumsuzluklara rağ men inancım ızı, mücadele ruhumuzu, sevg imizi birbirim izden
esirgemedik. Bu, bence, az önce bahsettiğimiz medyadan, televizyondan, birçok
değindiğiniz noktalardan çok çok daha değerli bir konu. Anne ve babadan bu
evlilikler in ayakta durabileceğini, buradan yola çıkmam ız gerektiğini, çocuktan değil
de anne ve babadan yani bizlerden başlamam ız gerektiğini düşünü yorum ben.
Bizler
bu
sürece
başladığ ım ızda
çocuğumuzun
yaşayamayacağ ını
söylemişlerdi. Aff ınıza sığ ınar ak söylüyorum, 1995 ve bugünkü 2016’ya kadar hâlen
kızım ın tedavisi devam ediyor. Biz bütün süreçler i gördük. Şimdi bur ada
katılımcılar ın mesleklerine ba ktığ ım zaman aslında tüylerim diken diken oldu. 19
yaşında evlendim ben, 20 yaşında çocuğum oldu. Dolayısıyla, benim mesleğimi
soracağ ınız zaman, ben k ızıma babalık yapabildim, bunu yapıyorum, çok da gurur
duyuyorum açıkçası. Mesleğim yok, o gün bugün de h astanelerde mücadele
ediyorum.
Anne ve babanın görevi, kesinlikle sadece birtak ım iht iyaçlar ını karşılamak
olmamalı. Bu “sevg i” kavram ı ve yanınızdaki insanı o sıcacık kucaklaması mutlaka
olmalı. Yani başka türlü bununla baş edemezsiniz. Benim kızım sürekl i oksijen
tüpüyle f ilan gezm işti yaklaşık on sene boyunca. Geçmişte ne yazık ki bugünkü
şartlardaki gibi imkânlar yoktu. Geçmişte her şey para idi. Bütün kat ılımcılar,
aff ınıza sığ ınıyorum , yani ben bunu yaşayan bir birey olar ak söylüyorum. Bizler
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var ım ızı yokumuzu geçmişte tükettik, bazı eksiklikler oluştuğu, olduğu için tükettik.
Kızım ıza maddi anlamda yardımcı olamadık. Ama ne oldu? Bunu taraf sız
söylüyorum, hiçbir gönül bağ ı ya da bir siyasi düşünce olarak söylem iyorum,
kızım ın babası olarak söylüyorum, ben 2002’de k ızım ın kimliğiyle, Allah bu
devletten razı olsun, yurt dışına tedavi amaçla akciğer nakline gitti benim k ızım.
Yani kurtaramayacaksınız dediğiniz kızım ıza, Türkiye’de bir ilk oldu -bunu da
başarmanın mut luluğunu yaşıyoruz - yanımda bulunan eşi m sol taraf tan akciğerini
ver di, ben de sağ taraf tan akciğerimi verdim. Dolayısıyla Tuğçe kızım ız şu anda
hayatta. (Alk ışlar)
Çok teşekkür ederim, Allah hepinizden razı olsun.
Yani çok duygu yüklüyüm, çok anlat acaklar ım var ama sadece şunu
söylemeye çalış ıyor um: Geçmişte yapılan hatalar ı bugün lütf en yapmayalım ar t ık.
Sizler bizim için çok değerlisiniz. Ben sok aktan bir iyim, herhangi biriyim ama sizler,
bizler için bur ada uğraş vermelisin, ver meye devam edin, buna bizim ihtiyacım ız
var.
Şimdi ne oldu? Bug ü nkü tedavisi devam ederken kızım ın, devletin ödediği
para 1 milyon euro. Ben bu kurumlara giderken sen ocu m usun, bucu musun diye
soran olm adı, bunu söylemeye çalışıyo rum. Kucakladılar m ı bizi? Kucakladıl ar.
Keşke kızım ızı… Hani, binlerce de haber i yapıldı Tuğçe Başer diye. Ar zu edenler in
izleme f ırsat ı da m utlaka olur. Biz bunu başar dık. Şimdi ben bunu başarmadım;
eşim, ben, sizler, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bütün kurumlar ında görev yapan
kişiler, insanlar katkıda bulundu, bu şekilde başar ılı olabildi .
Parasız günler m i yaşamadık? Evet, çok yaşadık, hem de çok yaşadık. Ben
size çok kısa bir ör nek vermek istiyorum ki, daha sonra toparlayacağ ım çünkü bu
yirmi yıl ı mümkün değil bu birkaç dakikaya sığdırmak ama asıl olan, şu andaki
mutluluğumu sizinle payl aşabilmem.
Bir gün benim k ızım Tuğçe, Süreyyapaşa Hastanesinde yat ıyor yine. Yaz
havası. Hiçbir şey istemez benim k ızım nef es alamazken, “Baba, gelirken elm a
getir.” dedi. Elma, bildiğiniz elma, yani 1 kilo elma. Bak ın, özür diler im ama bunu
paylaşmak isti yorum . Yapt ığ ınız şu anda burada konuştuklar ınızın ne kadar önem li
olduğunun bilincinde olun diye bunu söylüyorum. İler ide çocuklar ım ız, aileler bir
arada olsun diye söylüyorum. Elma istediğinde -ben Dudullu’da otur uyorum,
Ümraniye’de otur uyorum bu arada - cebimde 5 lir a para yoktu. Canı sağ olsun
dedim, yür üyerek hastaneye doğru giderken yolumu uzat mayayım diye hast ane
bahçesine gittiğimde elma ağacıyla karşılaşt ım. Bak ın, inancını hiçbir zam an
yitirmeyeceksin. Ben Allah’tan hep ist edim, mücadelemi de verdi m, o da bize ver di
hamdolsun. O elmalar ı oradan topladım , en yak ın marketten poşet aldım, onlar ı
oraya koydum, kızım a getirdim.
Şimdi,
bazı
arkadaşlar,
bazı
kat ılımcılar
ekonomik
nedenlerden
kaynaklanm ıyor diyebiliyor. Ekonom ik nedenler bize göre, bizim de hayat
tecrübem ize göre bir f azlası ya da eksiği vardır, bazı ayr ılma nedenleri f azlalıktan
da olabilir, her şeye sahip olmaktan olabilir. Nasıl eksik var ise, param ız yoksa, bu
parasızlık sizi bir şekilde bir sık ınt ıya sokabiliyor sa, varlık da sizi sık ınt ıya
sokabiliyor. Dolayısıyla, biz şunu öğrendik: Biz, var olanla mutlu olduk, bununla da
mutlu olmaya devam edeceğiz.
Çok kısa olar ak da şunu söylemeye çalışıyorum: Bu süreçte bizler çok büyük
bir yol kat ettik. Çok şanslı olduğumuzu bildiğimiz şu hususu d a iletmek istiyorum
sizlere: Ümraniyeli olmak, Ümraniye’de oturmak herhâlde bizim en büyük
şansım ızd ı. Çok güzel bir Belediye Başkanına sahibiz. O gün bugündür bizim hiç
peşimizi bırakmadı. Sosyal Güvenlik Kur umu olsun -hani diyorlar ya acaba şurada
eksik var m ı ya da bu ailelere nasıl bir çözüm - bütün kurumlar gerekeni yapt ı ve
bizi yurt dışına gönderdi. Kızım da k ısa süreliğine şu anda burada ve bir ay sonr a
tekrar gideceğiz.
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Tüm harcamalarla kapsadığ ınız zaman 1 milyon euroya yak ın bir para
harcandı. Burada sayın değerli millet vekiller im, yani bütün bu medya dâhil olmak
üzere, hatta temsilciler, işte Fox TV gibi f alan, birçok yerde haber ler i de yapıldı,
herkesin katkısı büyük.
Sadece bur ada medyanın, hani buradan şu kadar rant, şu olmuş, bu
olmuştan ziyade, eğer medya bir program yapıyor ise bunun bence iyileşt irilmesi
konuşulmalı diye düşünüyorum ben. Evet, eğer zarar verecek bir yönü varsa, buna
zat en gereken tedbir ler alınır ama hâlihazır, f aydalı programlar, sunum lar
yapt ıklar ına da inanıyorum ben. B u da geliştir ilirse, mesela ben çok kızm ışt ım,
hatta bir sigara spotu vardı “Hadi baba…” Babalar böyle yorgun yorgun
gidemiyordu. Ancak ben isterdim ki orada “Hadi anne…” de demeleri lazımdı çünkü
anneler de art ık sigara içmekte çoğunlukta. Örneğin bu tarz spotlar ı gelişt irmekte
f ayda görüyorum.
Çok mutlu oldum sizin aranızda olmaktan. Çok önemli bir toplant ı değer
ver ene, bilene. Hepinizden Allah razı olsun.
BAŞKAN – Teşekkür ederim, sağ olun.
TARZAN BAŞER – Sormak istediğiniz bir şey varsa hani dediğim gi bi,
Türkiye’de…
BAŞKAN – Eşinizin var mı if ade etmek istediği bir şey?
TARZAN BAŞER – Eşim ve biz çok duygu yüklü insanlar ız. Bu devlete ahde
vef a borcumuzun son derece bilincindeyiz. İşte, dedim ya en çok bizi mut lu eden,
kimliğimizi sormadan insani kucak laşma net icesinde bu sonuca varm ış olmamız.
Hani, ocu bucu, sağcı solcu değil, Başer ailesi olarak bizi kucaklam ış olmalar ı.
Allah nasip eder, uzun yıllar da k ızım yaşar inşallah.
Biz evliliğim izi sevgi yumağ ında yürütm eye alışt ık. İnşallah da, yirmi sene
sonra da hep beraber yine burada daha güzel günlerde konuşuruz.
Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
BAŞKAN – Çok teşekkür ediyorum, sağ olunuz.
Beyoğlu Belediyesi temsilcim ize hemen sözü vereceğim. Olabildiğince kısa
alalım, sonra yazıl ı olar ak sizden ay r ıca sunumunuzu alır ız.
Kadına yönelik şiddetle mi ilgiliydi sizin sunumunuz?
BEYOĞLU BELEDİYESİ TEMSİLCİ Sİ GAYE UĞURLU - Çocuğa karşı şiddet.
Merhabalar. Gaye benim ism im. Yorulduk hepim iz, o yüzden olabildiğince
kısa tutacağ ım. Bir sunum hazır lam ışt ım am a zannediyor um birkaç örnekle
anlat ırsam, sonrasında detaylı bilgi almak isteyen olursa yardımcı olabilir im.
Beyoğlu Belediyesi adına bugün buradayım. “Beyoğlu” deyince herkesin
aklına İstiklal, Cihangir ilk aşamada geliyor aslında. Ama Beyoğlu 248 bin han eli,
sizin az önce bahsettiğiniz c ve d grubu izleyiciye sahip olan ve sosyoekonom ik
olar ak dezavant ajlı gruplardan, göçle gelmiş olarak ve yer leşm iş olarak ikamet
eden gruplardan oluşmakta. Beyoğlu Belediyesinin hizmeti yerinde götürmeye
yönelik çok güzel uygulamalar ı var sosyal belediyecilik anlam ında. Bunlardan bir
tanesi “Semt Konağı” adını ver dikler i bir merkez. 12 tane var şu anda Semt
Konaklar ından. Ne yapılıyor bu Semt Konaklar ında? İçinde anaokulu var, içinde
sağlık ocağ ı var, muhtarlık var, çok am açlı sınıf lar ı var, 2 tanesinde kütüphanesi
var. Mahallenin içer isinde özellikle çalışmayan, evde çocuğuyla ilgilenen ve çok
f azla da olanağ ı olup çıkamayan annelere ulaşmak için, sonrasında da babalara
ulaşmak için kurduklar ı bir mekanizma. Biz de bu meka nizmalar sayesinde yaklaşık
dört yıldır sahada er ken çocukluk döneminde çocuğun yüksek yarar ını gözet erek…
Bu ne demek? Aslında koruyucu, önleyici ruh sağlığ ı yöntemler ini kullanar ak
onlar ın bilişsel, psikoloj ik ve bedensel gelişimlerini destekleyici ebeve yn
programlar ı yapıyor uz. Bu programlar sadece annelere yönelik değil çünkü anne
olmak her ne kadar doğuşta beraber hor monlar vesaire geliyorsa da, baba olmayı
da öğrenilebilir bir şey olarak düşünüyoruz ve babalar a özel programlar ım ız da var
bunun içerisinde.
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Anne programlar ının başlıca, asıl açılış programlar ından bir t anesi de medya
üzerine çocuklar ın televizyon seyr etme alışkanlık lar ından oyunlar ına kadar, İnternet
ve sosyal medyayı kullanmalar ına kadar her tür alışkanlık lar ına dair uzm an
psikologlar ım ızla ve terapist ler imizle beraber çalışıyoruz. Çok küçücük bir örnek:
Az önce bahsetmişti bir isim şimdi tam hat ırlam ıyorum Fransa’da çocuğa televizyon
izletme alışkanlığ ı. Bildiğim kadar ıyla yar ım saat i geçmemesi gerekiyor. Yanlışsa
düzeltin. Ben 3 yaşınd a çocuğa on dört saat televizyon izleten anne biliyorum ve
bunu, evet çocuk çünkü durmuyor, 5 tane daha akranı var birer yaş ar ayla ve anne
ilgilenmek zorunda, yetişemiyor olabilir, destek alam ıyor olabilir, herkes aile
desteğiyle de maalesef bir arada bul unam ıyor, kreş hizmetinden yarar lanam ıyor
olabilir. Ki belediyenin anaokullar ı içerisinde şu an yaklaşık olarak 600 tane öğrenci
bulunmakta. Dolayıs ıyla, onlara bir azcık şiddetin tanım ını yapmaya çalışt ık. Şiddet
sadece f iziksel olmak zorunda değil, bu psi koloj ik de olabilir, bu çocuğu gerekli
duyduğu bak ımdan yoksun bır akma olar ak da olabilir, televizyonun önünde on dört
saat bırakarak da olabilir. Bunlar ı bir az anlatarak yola çıkt ık. Bunu yaparken
anneler i güçlendirm eye çalışt ık, ilet işim becer ilerini, ai le içi ilet işim becer iler ini,
eşleriyle olan ilet işimlerini. Yine bir çocuk örneğinden, 5 yaşındaki çocuk iki haf ta
boyunca “kalbim ağrıyor.” diyerek ortalıkta dolandı ve aile gitti, işte k ısıtlı
olanaklar ıyla doktor a, bütün f ilmler çekildi vesaire. Sonrad an öğrendik ki aslında
anne ile baba ayr ıl ık sür ecindeym iş ve bir çat ışma yaşıyormuş ve bunu evde
yaşıyormuş ve çocuk bunu nasıl if ade edeceğini bilemiyor, “Kalbim ağr ıyor.” diyor.
Nilüf er Hoca çok güzel bir şey söyledi, “Çocuk söyler.” Evet, çocuk söylüy or
ve biz de çocuğun söylediğini aileler in duyarak, aile içi iletişim güçlenerek, illa bir
sorun olmak zorunda da değil, bazen dinlemeyi de bilemiyoruz. Hani bunu sadece
kötü bir yerden okumak da lazım değ il. Mümkünse de 0 - 8 yaşın gelişim ini de
öğrenmeler ini sağlayar ak ilerletiyoruz çünkü biliyorsunuz 7 çok geç. 0 -7 yaş ar ası
kasetçalar gibi, ne ver iyorsanız alıyor çocuk. Doğru bilgiyi verebilirseniz, doğru
şekilde ilgilenebilirseniz, kaliteli zaman geçirebilirseniz çocukla beraber hem
çocuğun gelişim ine de stek de bulunmuş oluyorsunuz hem de anne ve babanın aile
içer isinde çocuğuyla beraber iletişimini g üçlendirmiş oluyorsunuz.
Proje temel olar ak 3 -5 tane programdan oluşuyor. Bunun içer isinde dediğim
anne, baba, çocuklar a özel programlar, birlikte yapt ık lar ı motivasyon etkinlikler i gibi
şimdi detaylar ına girmeyeceğim et kinlikler var ama asıl hedef imiz bunu
sürdürülebilir hâle getirebilmek için kurumlar arası iş bir liğini sağlamak. O yüzden
belediye, sivil toplum kuruluşu, akadem i ve hatta şimdi halk sağlığ ı müdürlüğüyle
de çalışıyor uz, önümüzdeki sene gebeler le çalışacağ ız 0 -3 yaş grubuna
ulaşabilmek için. Kurumlar ın kendi iç ilerleyişi içerisinde zat en merkezî Hükûmette
var olan politikaların yer elden işleyişinin takip edilebilmesi, bu amaçla da
belediyelere kullanabilecekleri bir model oluşturabilmek.
Biz projenin ilk ayağını 2012 -2014 senesinde yapt ık pilot çalışma olarak.
Şimdi ocak ayından itibaren 2017 Aralığa kadar da Beyoğlu ve Esenler bölgelerinde
modeli gelişt iriyoruz ve bunun bir değerlendirme f irm asıyla beraber de sonuçlar ını
değerlendir ecek şekilde çalışmasını yürüt üyoruz.
Umuyorum bittiği zaman f aydalı sonuçlar çıkar ve yerel yönetimlerin
sahiplenebileceği bir model olur. Biz biraz şanslıyız, Beyoğlu Belediyesi gerçekten
sahada çok kuvvet li, ail elerle çok yakın çalışıyor, Başkanım ız zat en kendi
çocuklar ıyla da olan ilişkisinden dolayı zannediyorum aile ve çocuklarla olan
ilişkisinde çok daha duyar lı.
Bir de bunlar ın dışın da sadece son bir şey söylemek istiyorum. Biz koruyucu,
önleyici ruh sağlığ ı çalışt ığ ım ız için ve ister istemez çalışt ığ ım ız bir imlerde
vakalar la karşılaşt ığım ız için her şeyi t ek başım ıza halletme ve bilmeyen olarak
müdahale etme şansım ız yok, yönlendirm e yapıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Sosyal
yar dım aracılığ ıyla, hastaneler ara cılığıyla yapıyoruz. Proje kapsam ında bir
psikolojik danışma merkezi kurduk, ücr etsiz danışmanlık hizmet i ver iyor uz. Bu bir
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ekip işi, biz de o ekibin güçlenmesini sağlamaya çalışıyoruz. O yüzden saha
personelinin motivasyonu ve mesleki beceriler ini güçlend irmek için de eğitimler
ver iyoruz. Böyle bir çalışmam ız var, merak eden olursa da sonrasında daha detaylı
bilgi verebilirim.
Zannediyorum son şunu söyleyeceğim: Projenin ismini söylemedim ben
reklam olması nedeniyle, “Bilinçli Aile Sağlıklı Nesiller Pr ojes i”, İnternet ’ten de
bakabilirsiniz.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum, sağ olunuz.
Şimdi diğer konuklarıma dönüyor um.
Program sunucusu ve program yapımcısı misaf irler imiz var arada.
Bir k ısm ı özellikle bu evlilik programlar ı -tır nak içinde söylenenler - şikâyet
edilen programlar bizim bugüne kadar edindiğim iz gezilerde ama şu da var, izlenen
de programlar. Geçen Almanya’da bir vat andaşım ız şunu dedi: “Benim 18 yaşındaki
kızım da izliyor, 50 yaşındaki eşim de izliyor, 70 yaşındaki annem de izliyor.” Yani,
her kuşak ta izleniyor ama bak ıyorsunuz herkes de şikâyet ediyor, bir kısır döngü
içinde.
Özellikle Müge Hanım, size vermek ist iyorum ilk sözü. Sizin program aileyi
her noktada tutan bir program. Aileye pek çok konuda dokunan bir pr ogram ınız var,
izlenme oranınız d a bana göre biraz da ondan belki, bir de takibiniz çok iyi, vaka
takibiniz bir anlamda. Siz genel olarak hem bir televizyoncu olarak, bu genel
konuştuklar ım ız da işin içinde yani medyanın sorum luluğu, ayr ıca programdaki
deneyim inize bakar ak ne oluyor ailel ere, nedir konu, sorun nedir? Tek başına
yoksulluk mudur, başka şeyler midir, iletişimsizlik midir? Bu gözlemler inizi alabilir
miyim?
MÜGE ANLI – Çok teşekkür ediyorum.
Hepinizi de sayg ıyla selamlıyorum.
Öncelikle, çok mutlu oldum böyle bir Komisyonun olma sından ve Komisyona
davet edilmemden dolayı. Dedim ki demek ki bu Komisyon gerçekten doğru bir
şeyler yapmak istiyor ki beni de davet etmiş, çok açık söyleyeyim. Çünkü şöyle
söyleyeyim: Herhâlde bu ülkede başı sık ışan herkes hangi katmandan olursa olsun,
hangi gruba dâhil olursa olsun eğer programa gelmek istiyorsa ve kat ılıyorsa dem ek
ki programda yapılan bir şey var. Ben size bunu özellikle yazarak bazı şeyler de
söyleyeceğim.
Tabii, konular bir az medyaya f alan gitt i ama ben oralara çok katışt ırmak
istemiyorum kendim i çünkü ben başka bir hazır lık yapar ak gelmiştim, aslında
hazır lık da yapmadım da bildiklerim i sadece aktarmak için. Çünkü aile
bütünlüğünün korunmasından bahsediliyor. Aile bütünlüğü sadece acaba anne,
baba ve çocuklardan oluşur mu, hani “çek irdek aile” dediğimiz ama biz toplum
olar ak daha geniş bir ailenin içinde yaşıyoruz yani büyükanneler, büyükbabalar,
değil m i, amcalar, halalar genellikle bir avlunun içindeki aileler. Aile bütünlüğü
dediğimiz zaman bunun hepsine bakmak lazım.
Şimdi, sanır ım, geçenler de 16 yaşında bir çocuk benimle ilgili şöyle bir yazı
yazm ış, demiş ki: “ Müge Anlı Türk toplumuna f ormat atıyor.” , onlar ın kendi dilinde.
Format m ı bilmem ama çok sevim li olmayacak açıkladıklar ım , onun da f arkındayım.
Düşündüm aslında bir saat tir, dedim ki acaba gerçekleri açıklayıp sevimsiz mi
olayım, yoksa hani kibar kibar şey yapayım. Fakat sevimsiz olmayı göze alarak
gerçeği söyleyeceğim. Şimdi, bir sorunu eğer çözmek ist iyor sak olayı da ortaya net
bir şekilde koymam ız lazım.
Sanki hani bi z ihanetin yaşanmadığ ı, kavganın, dövüşün, cinayet in olmadığ ı,
dolandır ıcılığ ın olmadığ ı, insanlar ın mesela din kisvesi alt ında kandır ılm adığ ı bir
toplum muyuz, yani programda söylediğim gibi hepimiz böyle Kraliçe Elizabet h’in
beşinci göbekten tor unuyuz da sessiz, sakin yaşıyor uz da t elevizyon pr ogramlar ı,
diziler vesaireler başka bir hayat ı m ı anlat ıyor, yoksa aslında hayat bu mu ve acaba

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İ ncelenmemiş Tutanaktır
Komisyon : Aile Bütünlüğü
Tarih : 09/04/2016

Saat :

Kayıt: Aile Büt

Stenograf :

Uzman :

Sayfa: 84

son zamanlarda, işt e bu aile bütünlüğünün bozulması, cinayet ler, suç oranlar ı
art ıyor mu?
Aslında ben radyo ve televiz yon mezunuyum, daha sonra hukuk f akültesinde
yüksek lisans yapt ım, şu anda da tarih bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Tarih
okumamın nedeni şu: Acaba bu art ıyor m u f alan denilen konuya açık lık getirebilm ek
için Osmanlıca öğrenip, Osmanlı arşivler ine gir ip kadı lar ın verdiği kararlar ı
görebilmek, acaba Osmanlı toplumundaki sorunlar neydi, hangi sorunlar kadılara
gidiyordu, kadılar nasıl kararlar veriyorlardı, yani acaba toplum değ işiyor mu ve
kötüye doğru mu gidiyor, ona bakmak.
Çok kabataslak bir şey söyleyeyim , nüf usun art ışıyla beraber suç oranı da
artsa da otomat ikman, aslında konular aynı, biz değ işmiyoruz. Biz, toplumun ne
olduğu konusunda lütf en önce bir saptama yapalım, o saptama kötü de olsa
saptayalım ve onun üzer ine gidelim. Aile bütünlüğü neden bozulu yor? Tabii ki ilk
aklım ıza gelen sebep ekonomik sebepler. Peki, neden insanlar ekonomik sebepler,
ekonomik sorunlar yaşıyor lar? Çünkü eğitimleri yok. Bakın, benim program ıma
gelen her 10 kişiden 8’i okuma yazma bilmiyor ve günde yaklaşık oraya 20 - 25 tane
konuk geliyor, ekran önünde, bazılar ını ekrana almadan arkasında sorunlar ını
hallett iğimiz insanlar. Okuma yazma bilinmiyor ama hepimiz şunu biliyoruz, değil
mi, zor unlu eğit im var. Şimdi, ne olursunuz, hiç olayı siyasallaşt ırmayalım çünkü
kalıcı olan devle ttir, partiler gider, millet vekilleri gider, yer ine yenileri gelir, hiç f ark
etmez.
Şimdi, bizim bir zorunlu eğit im sistemim iz var m ı? Şimdi, sekiz yıllık zor unlu
eğitim. Dört olsun, on iki olsun, yirmi dör t olsun, uygulanm ıyor. Yani, adı “ zorunlu”
ama zorunlu eğitim yok. Ben bunlar ı size özellikle bilgiler iyle beraber, kimler in ne
yapt ığ ını, hani isimleriyle, adresleriyle, telef on numaralar ıyl a vermek ister im. Bir
çocuk okula gitmiyor . Peki, adı “ zorunlu eğitim”, ne oluyor okula gitmeyen çocuğa?
Sizler vekilsiniz, ben size okula gitmemiş şu anda 8 yaşında, 9 yaşında, 10
yaşında, 15 yaşında yüzlerce örnek verebilirim, af aki konuşmuyorum. Bundan
öncesi için de aynı.
Şimdi, 40 yaşında geliyor insan, annesi, babası işte, yine eğitimsiz, yine onu
sokağa bırakm ış, öyle olmuş, böyle olmuş, anne, babalar ı 60 küsur yaşında. Dem ek
ki aslında toplum kötüye gitmiyor, belki toplum hep kötüydü, biz bilmiyorduk. Şim di,
medya bunu ortaya serdiği için acaba medya m ı bunda sorumlu, yoksa bu halkı
buraya bunca yıl içinde böy le getirenler mi sorumlu? Hadi sorum luluğu da bir
kenara bırak ıyorum, diyorum ki bugün bir şeye başlayalım.
Bak ın, bur adan vekillere sesleniyorum, sizler eğer isteseniz bugün 18 yaş
alt ı evliliği dur durur sunuz kardeşim. Yasalarda problem yok, uygulamada p roblem
var. Bugün 70 yaşında adam 14 yaşında kızı kaçır ıyor, üstelik de ailenin de dayısı
f alan, polis sadece if adesini alıp serbest bır ak ıyor ve ben bir medya görevlisiyim,
sorumlu yayıncılık gereği ben onun serbest bırak ıldığ ı haber ini verem iyorum, yalan
söylüyorum, diyorum ki: “Polis tutukladı.” Çünkü ben onun if adesinin alındıkt an
sonra bir de ser best bırak ıldığ ını söylesem işte, bu, şu demek: Kaçır ın ya kızlar ı.
O yüzden benim m illet vekiller inden ricam, “aile bütünlüğü” dediğiniz şey
anne, baba, çocuk f alan değil, biz kalabalık bir gruptan bahsediyoruz. Üstelik
evlenmek kadar boşanmak da doğaldır. Hayat ın, art ık şu toplumun bize dirett iği
bask ılardan lütf en kurtulalım. Yani “ Askerden döndükten sonra evleneceksin.”, “Sen
art ık 20 yaşındasın, evde kaldın , evleneceksin.” Hayır ya, biz çocuklar ım ıza “Oku,
üniversiteyi bitir, ekmeğini kazan, bir alt ın bileziğini al, ondan sonra seçeceğin
kişiyle evlen.” demeyi öğretmeliyiz. Bunu demedikten sonr a o insanlar ın uyuşmasını
bekleyebilir miyiz? Küçücük çocuklar ın evlenerek yetişt ireceğ i çocuklardan bir hayır
bekleyebilir miyiz? Bak ın, Ulu Önder Mustaf a Kemal Atatür k daha cumhur iyet in ilk
kuruluş yılında şöyle bir laf ediyor, diyor ki: “Biz kadınlar ım ızı yet iştirmeliyiz.”
Çünkü kadınlar anne, anneler de bu gelecek t oplumu yet işt irecek. Anneleri biz ne
kadar iyi eğ itirsek çocuklar ım ız da o kadar iyi eğit imli olacaklar.
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Bir şey daha söyleyeyim: Bununla ilgili mesela bir millet vekili Türkiye Büyük
Millet Meclisine bir önerge verdi ama maalesef hiç kabul görmedi. Eğer i nsan
haklar ından bahsediyor sak biz, küçüklerin insan haklar ından yani en küçüğün insan
hakkı bizim için en değerlisi olmalı.
BAŞKAN – Hangisini söylediniz siz, “Kabul görmedi.” dediğ iniz?
MÜGE ANLI – Söyleyeceğim.
Ben televizyondan şöyle bir şey söyledim : Mesela 4 tane, 5 tane çocuğu var,
çeşit li yuvalara bırakılm ış anne ya da baba tar af ından ve sürekli çocuk dünyaya
getirmeye devam ediyor anne ya da baba. Bir aile eğer çocuğunu sosyal hizmet ler e
bırak ıyorsa lütf en onun daha sonra yine sosyal hizmet lere b ır akacağ ı başka
çocuklar ın dünyaya gelmesi engellenmeli ve bu evlilik akdi meselesinde sadece kan
testi ya da gidip ciğer f ilminin ötesinde bu kişiler in ruh sağlığı konusunda da bir er
rapor alınmalı. Acaba bu insanlar gerçekten evliliğe uygunlar mı? O kada r acıklı ki
köylerde ruh sağlığ ı iyi olmayan bir k ıza başka bir talip çıkmadığ ı için, denetim
olar ak da mutlaka evlendirilmesi gerektiği için yine ruh sağlığı yer inde olmayan bir
başka erkek çıkar ılıyor karşısına ve ikisi evleniyor lar ve onlar sürekli şeki lde çocuk
yapıyor lar, bu çocuklar ın hepsi de birer çocuk yuvasında. Af aki konuşmuyorum,
isteyenlere
örnekleriyle,
isim ler iyle,
aileler iyle,
adresler iyle,
yaşamlar ıyla
iletebilir im.
Millet vekiller inden ricam: Aslında yasamızda bir problem yok, uygulamada
problem var. Emniyetin ve hâkimin, savcının bu konudaki uygulamalar ını yerine
getirmesi konusunda lütf en bask ı unsuru olun.
Televizyonlar, diziler vesaire… Ben bir televizyon kanalı yöneticisi değilim, o
yüzden onlar kendilerini zat en savunacaklardır, bana iht iyaçlar ı yok ama şunu
unutmayalım: Ben size kendi program ıma gelen altm ış - yetmiş yıllık meseleler den
bahsediyorum. Bugün Türk televizyonlar ında dizilerin yayınlanma yılı burada
geçtiğimiz on- on beş yıla dayanır. Yani, evet, medyanın da üzerine bu konuda
düşen görev var dır, bunu asla inkâr edemeyiz ama problem medyadan
kaynaklanm ıyor, bizim zaten bir problemimiz var.
Evet, ya, f ormat atalım hayata, lütf en. Yani, üstelik hani o çocuklara
bazılar ım ız “hamburger çocuğu” f alan diyoruz, hayır, bizden çok akıl lılar, çok
ilerideler, sosyal medyayı çok güzel kullanıyorlar, kendilerini bir şekilde if ade
ediyorlar. Ama yasaklayarak, o program ı kaldır arak, bu prog rama “Sen bunu böyle
yapma.” diyerek bir sonuca ulaşamayız çünkü art ık kimseye yasak yok.
Bak ın, her şe y şu küçücük telef onun içinde. Art ık kimseye yasak
koyamazsınız ve herkes anlayabildiği ölçüde anlar. Ben anlat ır ım, herkes ayr ı bir
şey anlar. O zaman, biz, insanlar ın anlayış düzeyini lütf en geliştirelim. Ondan sonra
da isteyen istediği yayını yapsın, he rkes de kendi üzerine düşeni alır diye
düşünüyorum.
Tabii, çok geç olduğu için çok özür diliyorum, aslında uzattım, daha kısa
konuşacakt ım.
Tek ricam: Ben art ık küçük çocuklar ın kaçır ılm asına, tecavüze uğramasına,
toplumsal bask ılar nedeniyle tecavüzcüler iyle evlenmek zorunda bırak ılmalar ına ve
onlar ın dünyaya getirdiği çocuklar ın da çocuk yuvalar ında, oralar da, buralarda sef il
olmasını görmek, yaşamak, bilmek, program ıma konu etmek istemiyorum. Burada
da en büyük görev sizlere düşüyor, lütf en çıkartt ığ ını z yasalar ı uygulayın sayın
millet vekiller i.
Hepinizi sayg ıyla sevgiyle kucaklıyor um.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Deniz Hanım, buyurun.
DENİZ DEPBO YLU ( Aydın) – Teşekkür ediyorum Müge Hanım.
Bahsettiğiniz önerge çocuk istismar ıyla m ı ilgi liydi?
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MÜGE ANLI – Hayır. Çocuklar ını yuvaya bırak ıp dünyaya bir daha çocuk
getiren çif tlerle ilgiliydi. Yani benim şeyim şuydu: Eğer bir insan, bir çif t çocuk
yuvasına çocuğunu bırak ıyorsa lütf en onu geri alabilecek şartlar oluşmadan başka
çocuklar dünyay a getirmesin çünkü demek ki anneliği, babalığ ı bilm iyor.
DENİZ DEPBOYLU ( Aydın) – Peki,, ben size bir şey sormak istiyorum. Bir
program yapıyorsunuz, aile sorunlar ını da masaya yat ırdığ ınız bir program oluyor.
Sizi tebr ik ediyor um, hukukçusunuz, tarih okuy orsunuz, yine basın - yayın
mezunusunuz, gayet iyi bir eğit imden geçmişsiniz ve muhtemelen program ınızı
yaparken o pencer eler den daha çok bak ıp değerlendirme şansınız oluyor, bir
hukukçu gözüyle daha rahat değerlendir iyorsunuz. Ama yapt ığ ınız pr ogram ın
hassasiyeti çok yüksek. Ben aynı zamanda aile ve evlilik terapiler i yapm ış,
eğitimlerini alm ış bir uzmanım. Bir danışmanınız var m ı? Bir program danışmanı,
aile ve evlilik terapisti, aile danışmanı, bir danışmanınız var m ı, merak ediyorum.
MÜGE ANLI – Türkiye’nin herhâlde sayılı psikiyatrist lerinden biridir, Sayın
Arif Verim li ve k ır k küsur senelik hukukçusu Rahm i Özkan, ayr ıca adli tıp
uzm anım ız Şevki Sözen, İstanbul Adli Tıp Anabilim Başkanıydı iki yıl önce, var,
evet.
DENİZ DEPBOYLU (Aydın) - Ben çok program lar ınızı izleme şansı
bulamadım.
MÜGE ANLI – Keşke izleseniz, o kadar m utlu olurum ki. Lütf en izleyin.
DENİZ DEPBOYLU ( Aydın) - Şimdi haksız bir eleştir i de yapmak istemiyorum
izleyemediğim için. Sürekli çalışan ve okuyan insanlar ız siyasetçi olarak da.
MÜGE ANLI – Bak ın, benim bu kadar üniversite eğit imi almam ın nedeni ne,
biliyor musunuz? Ben size çok samimi söyleyeyim, sadece televizyona çık ıp
program yapt ığ ım ız için eleştir ilmemek adına, böyle bir ort ama girdiğiniz zaman,
çeşit li akademisyenlerle de, “B en, evet, doktoramı da burada yapıyor um, yüksek
lisansım ı da bur ada yapt ım.” demek için. 42 yaşındayım, hâlâ daha gözler im şiş,
çünkü vize haf tamdayım. Bunun için aslında çalışıyorum. Yoksa benim uzmanlar ım
da var, art ık orada giden bir program süreci de v ar. İnanın, sadece, ne yazık ki
sadece bunun için en azından Türkiye’nin eğitim oranını yükseltmiş oluyoruz böyle
sürekli sürekli okuyarak.
DENİZ DEPBOYLU ( Aydın) - Ben naçizane bir ricayla bitirmek, sonlandırmak
istiyorum.
Tabii ki çok f azla eğitim alm ışs ınız, yine takdir ediyorum da aileyle ilgili de
çalışt ığ ınız için bu konuyla ilgili de eğer danışman dışında bir eğitim alma şansınız
olursa bence kaçır mayın çünkü çok hassas konulara değiniyorsunuz. Aileyle
ilgilenmek, aile sorunlar ıyla ilgilenmek gerçekt en böyle ip üzerinde cambaz gibi.
MÜGE ANLI – Bir telef on numaram ı vereyim. En azından bir süre izlerseniz
desteğinizi almak isterim.
DENİZ DEPBOYLU (Aydın) - Tabii ki izlerim. Ben sadece naçizane bir
öner ide bulunuyorum daha iyi olmanız için.
MÜGE ANLI – Tabii ki, tabii ki. Her zaman için, hayatta her konuda her
zam an destek alınabilir, her zaman ve her gün yeni bir şey öğrenilebilir. O konuda
tabii ki açık oluyor uz.
BAŞKAN - Çok teşekkür ediyorum.
Söylediğiniz bir şeye benim de kat ıldığ ım ı if ade etmem laz ım. Tek başına yani bu meslek mensubu olar ak söylüyorum bunu - bütün yükü medyanın sırt ına
yüklemek çok ciddi bir haksızlık. Bunu toplant ının başında da söyledim ama bu
yayın kamu görevi yapt ığ ı bilinci f arklı bir konu, bunu önemsiyor um ama diğ er
taraf tan, işte az önce Beyoğlu Belediyesindeki arkadaşım ız örnek verdi. 3 yaşındaki
çocuğun on dört saat televizyon izlemesinin sorumlusu televizyoncular m ı? Bir de
onu söylemek lazım . Onun için, hani yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan
meselesi, medyanın evet sosyal sor umluluğu var, mutlaka yerine get irmeli ama bu
arada anne babanın bunun f arkında olm ası çok önem li. Kendi televizyon izlerken
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“İzleme.” demesi ya da kendi kitap okumazken çocuğuna “Kitap oku.” demesi de
ayr ı bir tart ışma konusu.
MÜGE ANLI – Sayın Vekilim, tek bir şey daha söyleyeceğim. Bana çevr eden
diyorlar ki: “Çok zor bir program yapıyorsunuz. Ruh sağlığ ınızı nasıl
koruyorsunuz?” Ben de hep şöyle cevap ver iyorum, diyor um ki: “Ben her gün üç
saat çok eğlenceli bir program yapsam, hepim iz de kalk ıp göbek atsak ne kadar
mutlu olacaksam bunlar ı da işlerken o kadar mutsuz oluyorum.”
Evet, televizyon… Ben çok televizyon izleyen bir iyim açıkçası. Bütün
programlar ı bilir im dünyadaki. İşim bu. Kurtlar Vadisi bir dönem çok eleşt irilmişti
biliyorsunuz, en az 10 kere izlemişim dir ama gidip de elime silah alıp kimseyi
vurmadım bugüne kadar. Çünkü ben or ada izlerken şunu görüyorum: İş adamı,
maf ya babası, şudur budur, aslında onlar ın hayatlar ının ne kadar kötü olduğunu,
demek ki böyle olduğunuz zaman hayatta her şeyin çok güzel olmayacağ ını
görüyorum. Demek ki izleyici prof ilini değiştirmek lazım. O yüzden söylüyor um. Biz
önce şu topluma bir f ormat atalım, bunu çocuklar ın diliyle söylüyorum, çok hoşuma
gittiği için söylüyor um. Bizim çok lügatimizde değil bu ya şta belki ama onlar ın
lügatiyle söylüyorum . Biz toplumu belir li bir seviyeye getirelim, bırak ın hangi kanal
neyi yayınlarsa yayınlasın, insanlar zat en hem izledikler ini seçeceklerdir hem de
izledikler inden seçeceklerdir hayat lar ına katmak için.
BAŞKAN - Tamam, teşekkür ederim.
Tülay Hanım, buyurun.
TÜLAY KAYNARCA ( İstanbul) – Öncelikle teşekkür ediyorum Müge Hanım ’a.
Şuna kesinlikle kat ılıyorum: Sadece mevzuat değişikliği ve kanun
değişikliğiyle olmuyor. Aynı zamanda uygulamada yaşanan, işte o hukukçuysa,
kolluk kuvvet iyse, oradan kaynaklı da çok f arklı sebepler olabiliyor.
Ben şunu özellikle söylemek istiyorum: Mesela dün bir televizyon kanalında
kızım koşarak geldi, dedi ki: Kişisel ver iler le ilgili kanun çık ar ıyor dunuz anne, işte
televizyon ekranında b ir f ilmi, bir gençlik f ilmini izlerken, işte telef onla
zannediyorum dolandır ıcılık oluyormuş, o ekrandaki karakter kişisel veriler le ilgili
işte telef on ediyor karşıdakine, k ızdı, sen bir dolandır ıcısın dedi, kapatt ı f alan
gibi… Bazen hani tamamen medya bu sorumluluğu, toplumsal sorum luluğu da
taşıdığ ında başka bir anlam yüklüyor.
Mesela sizin branşınızda gelen konuklarla ilgili şöyle bir şey var: Mesela az
önce dediniz ya tecavüzcüsüyle evlendiğinde cezai hükmü azaltan yasalar, utanç
ver ici yasalar vardı on yıl öncesine kadar. Töre cinayetler iyle ilgili utanç verici
cezalar vardı. Yani baktığ ınız zaman öldür üyor ama namus için öldür düyse
düşüyordu vesaire. Yani bazen, hani bütün onlar ı yaşıyorken aynı zamanda
sorumluluk adına, m evcut değişiklikleri de akta rma adına, hukuki mevzuat ı da takip.
Çünkü çok hızlı yaşıyor uz yani bazı şeyleri biz… Aslında ben de ilet işim kökenliyim,
Gazi İletişim. Yani ben bazen bizim meslekte tamamen yükü medya üzerine at ma
çok acımasızca am a bir medyanın toplumsal sorumluluğu düş ünmeden karşıda
küçücük çocuklar ın da izlediğini değerlendirmeden cümle kurması ve yorumlamasını
çok tehlikeli düşünüyorum. O yüzden çok önemli bir sorum luluğumuz var.
Tebrik ediyor um.
MÜGE ANLI – Benim telef onumda, sizleri telef onla arayan para ya da alt ın
isteyen kişilere inanmayın diye bir “sticker” var. Ben bu “sticker”lardan on binler ce
bast ır dım. Buzdolabı üzer ine de bast ırdım ve her yerde herkese dağ ıt ıyorum çünkü
herkes de sever ek telef onunun arkasına yapışt ır ıyor çünkü sizin yanınızdaki bir i de
görecek, diyecek ki bu ne? İşte para ve alt ın isteyen telef onla kişiler i aramayın.
Böyle böyle, böyle böyle yayılacak. Hepimizin üzerine düşen görevler var. Ama ben
böyle bir program yapmayı seçt im. Şimdi herkes de aynı programı yapacak diye de
bir kaide yok . Dediğim gibi, biz toplumu gelişt irelim ya. Yani hakikaten biz toplumu
bir yer e getirelim, bırak ın, kim ne yapıyorsa yapsın sonra. Hani benim sizlerden,
vekillerden rica ett iğim bu. Bir de keşke sabahki toplant ıda olabilseydim, çok

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İ ncelenmemiş Tutanaktır
Komisyon : Aile Bütünlüğü
Tarih : 09/04/2016

Saat :

Kayıt: Aile Büt

Stenograf :

Uzman :

Sayfa: 88

konuşmak isterdim. Anla dığ ım kadar ıyla orada avukatlar ve yasa uygulayıcılar ı da
var dı.
Bu topluma haksızl ık yapılıyor. Tecavüzcüsüyle yasal olarak olmasa da
toplum bask ısı adına evlendir ilen k ızlar ım ız var. 13 yaş, 14 yaş evlilik yaşı değildir ,
eğitim alma yaşıdır . Rica ediyor um, sizler eğer isterseniz vekil olarak, bunu
yapabilirsiniz. Sizler örnek ver in, biz yayınlayalım.
13 yaşında, ben size geçen sene söyleyeyim, Fatma, soyadını
hat ır layamayacağ ım, Balık esir ’den kaçır ıl dı. Günlerce yayın yapt ım, adam ı buldum,
if adesi alınd ı ve serbest bırak ıldı. Ben sizlere bunlar ın hepsini ilet eceğim ki siz
aksamalar ı görün.
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisar) - Arkadaşlar, bir şeyi yanlış alg ılamamam ız
lazım. Türk Ceza Kanunu’nun 103’üncü maddesi cinsel ist ismar suçu, çocuklar ın
cinsel istismar ı suçt ur, asgari de on alt ı yıldır, malum Anayasa Mahkemesi 103/2’yi
iptal etti. Sekiz yıl yani 15 yaşı doldur mam ış bir çocuğun r ızası da yoktur. Onun
r ızası da varsa kabul edilmez. Dolayısıyla, 15 yaşını doldurmadığ ı müddetçe bir
çocuğu cinsel istismar mut lak suçtur. Ha, çocuğun erken yazılm ışt ır, kemik yaşı
büyüktür vesaire, her olayın kendisine özel durumu olabilir ama lütf en yanlış
anlaşılmasın, şu anda suçtur.
MÜGE ANLI – Sayın Vekilim, size, yar ın it ibar ıyla bana e -mailinizi verin,
pazartesi it ibar ıyla size ben şu an serbest kalan, if adesi alındıkt an sonra, en az
100 kişinin adını, soyadını verebilirim.
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisar) - Hem en. Onu başsavcım ızla görüşelim,
çözelim. Siz onlar ın hepsini bana gönder in. Ben onlar ı tek tek takip edeyim.
MÜGE ANLI – Ha, bundan sonra cezai süreç işledikten üç buçuk yıl sonra, o
kişiler evlenip 2 tane çocuk yapt ıktan sonra, yedi sekiz yıl sonra kesinleşm iş cezası
geliyor. Adam zaten o kızla evlenm iş, 2 tane de çocuk yapm ış, bu sef er de o
adamlar cezaevine giriyor, b u sef er o kız da 2 çocuğuyla bana geliyor, diyor ki:
“Tamam, biz kaçm ışt ık, ceza da aldık, benim şimdi kocam cezaevine girdi, bana
şimdi kim bakacak?”
BAŞKAN - İkisi ayr ı konu şimdi.
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisar) - Şimdi işt e en zor, en sık ınt ılı yer e geldik .
BAŞKAN - İkisi ayr ı konu yalnız. Geçen, mesela Komisyona da geldi böyle
bir çif t. İki ayr ı konudan bahsediyor uz. Aşağ ı yukar ı 3 bin aile var şu an bize gelen
rakamlarla. Bir i 15, bir i 16 yaşında iki genç kaçıyor lar ya da bir i 17, biri 18 yaşında,
yani yaş aralıklar ı yakın birbirine, onu kastederek söylüyorum. İki genç kaçıyorlar.
Ya da seviyor lar birbirlerini evlenmek ist iyor lar. Aileler isteme, nişan, sözü yapıyo r,
düğün yapılıyor. Bu ayr ı bir gruptan bahsediyor um, ilk söylediğiniz grup için
söylemiyorum bunu, yani kaçır ılan, zor la kaçır ılan ve tecavüz edilen için
söylemiyorum. Aşağ ı yukar ı 3 bin aile var. Geçen bir kadıncağ ız geldi, 16
yaşındaydım, sokakta düğün yapt ık –ailesi iler i gelen bir aileym iş - başsavcı geldi, o
geldi, bu geldi düğünüme, ar adan b ilm em kaç sene geçti, 2 çocuğumla kaldım.
Şimdi düğünüme nikâh şahidi gelen başsavcı eşim hakkında suç duyur usunda
bulundu. Beni devlet evlendirdi. Ben devletten hakkım olan kocamı istiyorum diye
geldi bize. En az sekiz yıl, on bir yıl olan var, daha f azla olan var. Bu ayr ı bir konu.
İlk söylediğiniz grup bambaşka bir konu, o da ayr ı bir konu. Ama şu önemli:
Orada…
MÜGE ANLI – Bak ın, ben de bir kız çocuk annesiyim. Ben sizden tek bir şey
rica ediyor um. Benim çocuğumun 18 yaşına kadar rızası aranmaz. Ben şim di benim
çocuğum Bodrum’a gitmek istese, ben izin ver iyor muyum? Vermiyorum tek başına
gitmesine. Evlenmek istiyor um dese izin verecek miyim? Yine vermeyeceğim. 18
yaşına kadar benim çocuğumun r ızası ar anmamalı bu konuda.
Ha, diyelim ki bir isi aldı götürd ü, if adesi alındıktan sonra serbest
bırak ılmamalı. Yarg ı nasıl işleyecekse, rica ediyorum sizden, lütf en o gün o dakika
işlesin.
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BAŞKAN - ATV Genel Müdürü Met in Ergen aram ızda. Program Sunucusu
Esra Erol ve pr ogram Genel Koordinatör ü Pınar Esen Ö ztürk.
Buyurun.
ESRA EROL - Ben çok uzun tutmayacağ ım. En çok şikâyet edilen
programlardan birini yapıyor um. Maalesef ki Türk televizyonlar ına bu damgayı ben
vur dum. Ben on yıldır ekrandayım, ekranda var oluşum yani “ Esra Erol” adıyla
tanınmam yapt ığ ım evlilik pro gramıylaydı. Bir öz denet imi olan, değerleri olan, bu
değerler i de ekranda her daim seyircisine bir nevi kamu spotu gibi sürekli alttan
mesajlar la ver en bir insanım.
Yapt ığ ım program herkesin böyle basit gördüğü “evlilik programı” dediği,
burun k ıvırdığ ı, hiç kimsenin izlemediğini söylediği ama en çok izlenen
programlardan da bir tanesi. Ben bu pr ogramı gayet iyi ve keyif le yapıyor dum f akat
ne olduysa, evlilik programlar ı bir anda bir iki yılda herkesin dikkatini çekmeye
başladı. Çünkü rating aldığ ı için h er kanalda yapılm aya başlandı. Dolayısıyl a,
“evlilik programlar ı” adı alt ında benim içer isinde sosyal sorumlulukla beraber
yür üttüğüm proje, art ık her ortamda ve her olayla konuşulmaya başladı. Ben de şu
anda o program ın sunucusu olarak o eleştir ilerden in anılm az rahatsızım. Tabii ki
çoğunuz çalışıyorsunuz ve programı izleme şansınız yok ama ben bir anne olarak,
bir kadın olarak, bir eş olarak, ailesinin de evladı olarak, değerleri ve öz denet imi
olan bir insan ve birey olarak değerlerime ve bu değerlere sa hip çık ılm ası
konusunda herkesi uyar ıyorum ve “evlilik programlar ı” adı alt ında olmaktan da çok
rahatsızım çünkü ben aile program ı yapıyor um. Ve biz çok şikâyet ediliyoruz.
Ne hikmetse, biraz önce de söyledim, şikâyetlerde ya da RTÜK bize “Dikkat
edin.” dediğinde, en az madde ya da en az… Nasıl söylenir? Şu anda sinir lendim
bir anda. Çok özür diler im. RTÜK mtük deyince. Şaka yapıyorum. Yani RTÜK
mesela uyar ı konusunda biz denetim li olduğumuz için çok az maddeden bizden
bahsederken, diğer programlarla ilgil i çok f azla şikâyet varken cezayı yine ben
alıyorum ve anlayam adım bu işi.
Bugün burada konuşulanlar, Müge Anlı’nın söylediği, sizlerin söyledikler i
bizim için çok önemli. Yayına başlarken ve yayın ı devam ett irirken bur ada
öğrendiğim iz her şeyi aklım a, zi hnime kazıdım. Bundan sonra çok daha dikkatli
uygulayıcı olacağ ım.
Vaktinizi almayayım, herkes yoruldu, f arkındayım.
Teşekkürler.
BAŞKAN – Çok teşekkür ediyorum.
Pınar Hanım, sizin ilave edeceğiniz bir şey var m ı?
PINAR ESEN ÖZTÜRK - Çok kısa şöyle bir şe y söyleyeyim: Yedi yıldır Esra
Erol’un program ının genel koordinatör üyüm. Yedi yıldır ciddi emek verer ek
yapıyoruz. Mesela, şöyle bir köşemiz vardı: Kırk yıllık evli çif tleri getirip stüdyoya,
mutluluklar ının sır lar ını dakikalarca insanlar a vermeye çalışt ı k çünkü biz bir evlilik
program ıyız. Hayat ın içinde olduğu gibi bizim programda da ayr ılan çif tler olabilir.
Daha çok, evlendir diğimiz çif tler var ve onlar ın çocuklar ı var. Keşke yapt ığ ım ız bir
sürü şey de bugün eleşt irildiği gibi ki biz gerçekten öz denet imi f azla bir pr ogram ız.
Engellilere, bir sür ü engelliye akülü sandalye -ki bu gerçekten maliyeti yüksek bir
şey- bir sürü çif ti barışt ır dık ve kamera arkasında da yapt ığ ım ız da bir sürü şey var .
Keşke bugün bunlar ı da konuşuyor olsaydık diğer şeyler i konu ştuğumuz gibi.
Ayr ıca, şunu da gerçekten çok çok isterdim: Bu programlar ın hepsine bunlara dizileri de kat ıyor um, bu programda çalışt ığ ım için de söylemiyorum, benim
yirmi yıllık bir televizyon geçmişim var - keşke tek tek bakılıp da sapla saman -kaba
tabir le- kar ışt ır ılmasa. Yani, izlediğiniz zaman, hiçbir şeyi genellemem ek
taraf tarıyım ben. Bu, diziler için de geçerli, başka şeyler için de. Keşke o ayr ım ı
yapabilsek. Genelleyip kurunun yanında yaş da yanmasa. Buna özellikle dik kat
etmenizi çok isterdim, genellememeyi çok isterdim. Yapt ığ ım ız bir sürü güzel sosyal
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sorumluluk projelerinin de konuşulm asını ve daha çok yayılmasını, diğ er
programlar ın da yapmasını isterdim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Eğer yazılı vermek isterseniz bunlar ı, sosyal sor umluluk d üşününüz, onlar ı
alabiliriz.
Buyurun Semra Hanım.
Semra Hanım Komisyon Uzmanım ız, Tetkik Hâkimi.
KO MİSYON UZMANI TETKİK HÂKİ Mİ SEMRA UZUN – Mer habalar.
Şimdi, çalışma gruplar ım ızda, siz de biliyorsunuz, Prof esör Doktor Nevzat
Tarhan’ı bir sef er dinleyip mi saf ir etmişt ik, hat ır larsanız Başkanım. Orada Hocanın
bir yan cümlesi vardı.
ESRA EROL – “Evlilik programlarına kat ılanlar ın ruh sağlığ ı yerinde değil.”
KO MİSYON UZMANI TETKİK HÂKİ Mİ SEMRA UZUN – Hayır, hayır, o şekilde
değil. Şöyle bir yaklaşım ı oldu, d edi ki: “Biz hastaneden t aburcu ettiğimiz bazı
hastalar ı ertesi gün televizyonda görüyor uz.”
Şimdi, sormak istediğim bir şey, belki şey olacak da: Hakikaten böyle
müracaat eden kişiler için bir ön inceleme yapıyorsunuz, bunlar ın sağlık
durumlar ına bakabil iyor musunuz? Ben sadece bunu sormak istedim. Yani mutlaka
inceliyorsunuzdur.
ESRA EROL – Programa katılmak için bir prosedürümüz var , evlilik yaşının
olması -ki onu da biz 22 yaş üstü yapıyoruz, hatta 25 yaş üstü - bekâr olması, eğer
bir boşanma gerçekleşt iyse boşanma kâğıdının olması. Bunlar bizim için en önemli
kriterler ama ben sağlıklı bir kadın olduğum için karşı t araf taki insanın program
içer isindeki iletişim inin ne olduğunun farkındayım çünkü o ruh sağlığ ı bozuk kişi
evlilik kurumuna değil, önce yapt ığ ım ız programa zar ar verecek. O yüzden, bunlar ı,
programa eğer katılsa bile hemen yayın bittikten sonr a “Teşekkür ediyor uz
katıldığ ınız için.” diye uzaklaşt ır ıyoruz.
KO MİSYON UZMANI TETKİK HÂKİ Mİ SEMRA UZUN – Yani resm î bir şey
aram ıyor sunuz değil mi?
ESRA EROL – Bir psikoloğumuz var m esela, psikoloğumuzun söyledikleri
bizim için çok önemli. 2 tane avukat ım ız var, Hülya Kuran ve Hatice Temizkan. Bize
uyar ılar da bulunuyor lar. Özellikle de psikologlar ım ızın yayın dışında adaylarla olan
ilişkiler inde “Esr a, bu konuda dikkatli olalım, kat ılması ya da kat ılmaması uygun
değil.” diyor, biz hemen ön elemeyi yapıyor uz.
KO MİSYON UZMANI TETKİK HÂKİ Mİ SEMRA UZUN – Tamam, teşekkür
eder im.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
PINAR ESEN ÖZTÜRK - Çok küçük bir şey eklemem gerekiyo r, bir de şunu
karışt ırmamak lazım : Ruh sağlığ ı bozuk insan ayr ı bir şey, r enkli karakter ayr ı bir
şey. Yani, bak ın, rat ing, evet, televizyon için önem li bir şey, bunu hiçbir imiz ink âr
edemeyiz, o bizim karnemiz. Şimdi, renkli kişilik olmak ayr ı bir durum, ruh sağlığ ı
bozuk insan ayr ı bir durum.
KO MİSYON UZMANI TETKİK HÂKİ Mİ SEMRA UZUN – Pınar Hanım, onu çok
iyi biliyorum. Ak ıl hastası olmakla birlikte ayırt etme gücüne sahipse o kişi vesayet
alt ına alınmaz. Yasa çok açık söylüyor . Dolayısıyla, renkli kişi lik ayr ı bir şeydir.
Çünkü şöyle söyleyeyim: Bu tar z programlarda evlenip ondan sonra boşanmış
kişilerin veya onlar ın dosyalar ını okuduğum için böyle bir soruyu sormak iht iyacı
duydum. Yani o f arklı bir şey.
PINAR ESEN ÖZTÜRK - Tabii, mutlaka ama psikoloğu muz da…
KO MİSYON UZMANI TETKİK HÂKİ Mİ SEMRA UZUN – Tamam, teşekkür
ediyorum.
ESRA EROL – Minik bir şey söyleyeceğim: Şimdi, bu programı ilk
yapanlar dan bir iyim ve şu anda birçok kanalda var ve art ık göze batmaya başladı.
Ben kendi öz eleştir isini yapan bi r iyim. Maalesef ki yapt ığ ım işte beni bir rekabete
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soktular, çok rahatsızım. O rekabet benim yar ışabileceğim bir platf orm değil. İşte o
zam an değerlerinizden vazgeçiyorsunuz. Genel Müdürüm de karşımda, ben dedim
ki yapm ak istemiyor um artık.
KO MİSYON UZMANI TETKİK HÂKİ Mİ SEMRA UZUN – Teşekkür ediyorum,
sağ olun.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Buyurun Deniz Hanım.
DENİZ DEPBOYLU (Aydın) - Esra Hanım, her şeyden önce teşekkür
ediyorum kat ılım ınız için. Buraya kat ılmanız da değerli.
Söyleyecekler imi sakın şahsınız ın üzerine alg ılayamayın. Uzun zam andır
emek vermişsiniz, emeğinize de sayg ı duyuyorum. Ancak aile ve evlilik
danışmanlığ ı ter apileri eğitimi alm ış olarak biri olarak, aynı zam anda bir psikolojik
danışman olar ak görüş belirtmek istiyorum. Renkli kişilikle r uh sağlığ ı bozuk olan
kişiyi ayırmakta… Bunu kolay yapamazsınız, bir psikolog arkadaşınız dahi olsa
yanınızda yapamazsınız.
Bak ın, toplumda, bugün, çok sayıda şizof ren var; hekimler arasında,
avukatlar ar asında, hemşireler arasında, öğretmenler ar asında. Bunlar ı asla ayırt
edemezsiniz. Çok büyük bir r isk ortam ı şu anda sunduğunuz program. Eminim, siz
de program ınıza kat ılan kişiler in veya izleyenler in ya da katılmak ist eyenlerin
kötülüğünü de düşünmezsiniz, bu konuda da em inim. Ancak hızlıca, bir tüket im
topluluğu olmaya doğru gittik ki kabul edersiniz her hâlde, medya, tüketim
toplumunun en çok böyle körüklendiği bir ortam. Nihayet inde reklamlarla çalışıyor.
Aileler in hızla tükendiğini gördüğünüzü göz önüne alırsak, bence aile birlikteliğini
böyle bir tüketim ortamına sokmak riskli diye düşünüyorum, art ı, kültürel
değerler imizi kaybettiğimiz sürece, birtakım dejener asyonlar da ardı ardına
gelmeye başlıyor.
Şimdi, orada bireyleri, kişiler i sanki vitrine çıkm ış seç, beğen şeklinde bir
reyona sunduğumuz zaman … Üzerinize alınm ayın sakın, onu savunma
mekanizmalar ınızı hiç kullanmadan dinleyin. Ben bir psikolojik danışman olarak…
ESRA EROL – Hayır, savunma mekanizması değil ama sanki böyle bir
program ilk def a dünyada bizde yapılıyormuş gibi davranılıyor. Amer ika ’da ve
dünyanın her taraf ında binlerce f ormat var ve bunun üst düzeyde üstünde.
Şimdi, televizyon bir eğlence aracıdır. Televizyon bazen kaf amızı
dağ ıtt ığ ım ız, bizim olmayan ve başkasına ait hayat lar ı izlediğimiz yerdir. Şimdi,
ben, Türkiye’de bir rol mode lim, değil mi? Ben evlilik programı sunuyorum, ben
program ımla beraber evlendim ve kariyer imin en önemli dönem inde evlendim.
Kariyerim in en önemli dönem inde çocuk sahibi oldum ve başladığ ım noktadan
bugüne kadar rol modelliğimle, beni izleyen ve beni takip eden seyirciyi ve kitleyi
hiçbir zaman şaşırtmadım ve hep doğru mesajlar ı verdim.
ESRA EROL – Sizin verdiğiniz mesaj lar ın doğruluğunu yarg ılam ıyor um,
yanlış mesaj ver diğ inizi de iddia etmiyorum. Sadece, bizim kendi kültürümüze
baktığ ım ızda, öne çıkarmamı z gereken o kadar çok değerimiz var ki. Benim sizden
ricam
veya
diğer
televizyon,
basın
mensubu
arkadaşlar ım dan,
sosyal
projelerinizden bahsettiniz, bunlar ı daha çok ortaya çık ar ırsanız veya bizim
kültürümüzde, bak ın, evlilik karar ı çok ciddi bir karardır. Bu ciddi karar ı alırken
bireyler in göz önünde tutması gereken kriterler, konular vardır eş seçiminin doğru
yapılması için. Ayr ıca, aile kültür leri de çok önemlidir. Bütün bunlar ı göz önüne
aldığ ım ızda, mutlaka bir danışmanınız var, programınızı geliştireb ilirsiniz. Şu anda
taklit edilmekten rahatsızsınız ya mesela.
ESRA EROL – Hayır , taklit edilmekten rahatsız değilim, bu rekabetin verdiği
zar ar ın f arkındayım.
DENİZ DEPBO YLU ( Aydın) - Ben bit irebilir miyim? İzninizle, bir bit ireyim.
ESRA EROL – Bu arada şunu söyleyeyim: Biz 5 kardeşiz, benim babam
emekli başkomiser, annem ev hanım ı. Belli değerler ve kültürlerle büyümüş, memur
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bir aileden gelen bir çocuğum ben. Şu anda, yaşadıklar ım ın hepsini seyircime
aktarıyorum çünkü bu değer ler i alarak büyümüş bir birey olduğum için daha
başkasını gösterme şansım yok. Bana öğretilen değerler ne ise aynısını seyircime
ver iyorum.
DENİZ DEPBOYLU ( Aydın) - Bir rol model olduğunuzu da dikkate alırsak -ki
bu, bence, elde edilmiş iyi bir başar ıdır - benim dileğim , bunu bir daha aile
danışmanlar ı, evlilik danışmanlar ı, hep bir likte oturup düşünüp tekrar bir f ormat ı
kendiniz gözden geçirirseniz bunun iyi olacağ ını düşünüyorum.
ESRA EROL – Çok teşekkür ederim, sağ olun.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Met in Bey, buyur un.
ATV GENEL MÜDÜRÜ METİN ERGEN – Merhabalar.
Adım Met in Ergen, ATV Genel Müdür üyüm.
Sayın Başkan, sizin şahsınızda Komisyon üyelerine teşekkür ediyoruz bu
konuyu gündeme getirdiğiniz için. Çünkü hakikaten, her gün, her dakika, her “slot”ta
dikkate aldığ ım ız bir mesele bu b izim için, aile meselesi. Bu konuyu da çok
önemsedik.
İki programcım ız bur ada, Müge Hanım, Esra Hanım. Bir yapımcım ız burada,
iki günümüzün dizisini yapan Sayın Mehmet Yiğitalp, Kırg ın Çiçekler ve Aile İşi’ni
yapan yapımcı.
Biz, biliyorsunuz, mevcut düze nlemeler çerçevesinde hareket ediyoruz.
Bizim alanım ızı düzenleyen bir üst kurul var, bir kanun var ve o çerçevede hareket
ediyoruz. Yanlış yapt ığ ım ızda da zaten cezayı yiyor uz, par asını ödüyor uz, bazen
hak mahrumiyet ine uğruyoruz. İşte, at ıyorum, belgesel yayınlıyoruz f alan. Düşmek
istediğimiz bir alan değil orası. Bunu f azlaca da abart ıyor uz. Bizim çocuklar ım ız var
Minika Go ve Minika Çocuk. Biz o içeriklerden kanunen bizden istememesine
rağmen bir sür ü içeriği ayık lıyor uz. Bu ayık lama ne demek? Çocuk içe r ikleri
genelde yurt dışından alınıyor ve alın an bu içer ikler in yüzde 10’unu biz çöpe
at ıyor uz. Yani, yüz dakikalık bir çizgi f ilmin on dakikası çöpe gidiyor. Niye gidiyor ?
İçinde büyü var, içinde sihir var, içinde cadı var, içinde bilmem ne var. Ya da
çocuğun eline diken batt ığ ında silüetlerde gözüken kilise var, cami var ya da
çocuğun çok mutlu anında arkada gözüken kilise f igürleri var . Yani, sublim inal var,
bilinçalt ı var. Bunlar ı da yapıyor uz bir taraf tan.
Dizi yapıyoruz. Diziyi yaparken temel prensim izi şu: Ben eşim le, çocuğumla,
kayınvalidem le, yengemle, amcamla izleyebileceğim diziyi yapıyor um. Bunu
yaparken de bir sür ü projeyi reddediyoruz, getirmiyoruz, ekrana getirmiyor uz. Bu,
çok hassas olduğumuz bir konu. Bu konuyla ilgili, genel, uygulanabilir , çok spesif ik
düzenlemeler olursa ve bu, herkese uygulanırsa bunun f aydalı olacağ ını
düşünüyoruz ama bunlar, uygulanabilir projeler olmalı ve çok geniş, uzun
toplant ılar, yasa koyucularla bir likte bir araya gelince toplant ılardan sonra olabilir.
Çünkü bir bir imizi anlamam ız lazım.
Şimdi, biz bir dizi yapt ık, Mehmet Bey’in yapm ış olduğu Kırg ın Çiçekler
dizisi. Yazın başlangıcı, geçen sene haziran, ramazanın öncesi, bir yetimhane
hikâyesi. Ya canım ne işiniz var, ne yet imhanesi şimdi? Yani, kız çocuğuna üvey
babası t acizde bulunmuş, kız da yet imhaneye düşmüş, niye bu diziyi yapacaksınız?
Yazın gelmiş millet, kendini parklara, bahçeler e, sahillere atıyor, alternat if i de
romantik komedi dizisi yapmak, yani çok güzel, kız güzel, oğlan yak ışık lı, bir yerde
karşılaşm ışlar, o onu sevmiş f alan f ilan. Oturduk, bu diziyi yapt ık. Ha, niye yapt ık?
Dedik ki “Ya, belki bu dizi başar ıl ı olmayabilir.” Hakikaten, yazın sıcağ ında
çekilecek bir şey değildi, riskli bir karardı ama biz yet imhanedeki hakikaten 3
kişinin duasını al ır sak… Yetim bizim için önemli bir şey. Geçmişe, çok uzağa giden
bir önemi var yet imin. Yetimhanedeki 3 kız çocuğu bize dua ederse bu bizim için
önemli bir şey olur.
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O hikâyede f arklı bir şey daha vardı, o kız aslında yetim değil, yetim leşt irilen
bir k ız ve biz ilk bölümde RTÜK’ten ceza yedik. Niye yedik? “Siz, üvey baba k ızını
taciz ediyor diye nasıl gösterirsiniz?” Sonra, Nihat Hoca’nın bir program ına bir
bayan bağlanıyor, soruyor “Hocam, ben evlenene kadar babamdan kötü muamele
gördüm. Babam bana çok kö tü davrandı. Annem bunu biliyordu ve ses çıkartmadı
ve ben şu anda yeni evlendim ve korkuyorum ki kızım olur da kocam da kızıma kötü
davranır diye.” Hani, Müge Hanım dedi ya, “Sanki bu toplumda hiç bunlar yok, biz
bunlar ı yapıyor uz.” Ama bizim o kızın hikâ yesini anlatmam ız lazım, o yetimhanedeki
kıza üm it vermemiz lazım. Üvey baba tacizinde ya da kendi babasının tacizinde
olan k ızlara ümit vermek için bu diziyi yapmam ız lazım ama yaparken, olayı t asvir
ederken bir yandan ceza yer duruma düşüyoruz . O çok önemli değil, biz onlar ı
anlatmaya devam edeceğiz.
Ef endim, Türk toplumunun değerlerini yansıtan diziler yapalım, evet,
bunlar la uğraşıyoruz ama şöyle de bir vak ıa var ki, o dizileri de izlemiyoruz.
İzlemiyoruz, bu toplum izlem iyor yani, izlem iyor. Yani, şim di, oturuyorsunuz, “Aile
İşi” diye bir iş yapıyoruz. Tamam, bir kız çocuğu ailesini kaybetmiş kazada, bilinci
yer ine gelene kadar doktor tavsiye ediyor, diyor ki: “Buna bir aile kurun.” Toplam a
bir aile kuruyoruz, izlenm iyor, 6 şehir, televizyonu açanlar ın yüzde 6’sı onu izliyor .
Hani, burada “Televizyonlar hep tu kaka, hiçbir şey yapm ıyor lar, hiç çaba sarf
etmiyor lar, rating için, para için uğraşıyor lar.” derlerse, derseniz ya da böyle
düşünülürse hakikaten bizim büt ün motivasyonumuz gider. Çünkü sat ır sat ır, sahne
sahne bu diyalog bur ada olsun mu, olmasın m ı diye çok uğraşıyor uz.
İşin ikinci bir taraf ı şu: Biz neticede görsel medyayız. Yani, yazılm ış bir
senar yoyu görüntülü hâle getir iyoruz. Bu yazılm ış senaryolar ın ilham kaynağı
romanlar ve hikâyeler ve b iz şu anda dizisini yapacak roman, hikâye bulam ıyoruz.
Hani, yapacağ ız ya Türk aile değerlerine daha uygun, bizim toplumumuzun
değerler ini anlatan, köydeki hayat ı anlatan, şunu bunu anlatan bir şey, onun
materyalini bulam ıyoruz ve çok eleşt iriliyoruz. Bu s alondaki herkese de çok açık bir
davet iyede bulunuyorum: Lütf en, sizin ekranda görmek ist ediğiniz projeler var sa
bunlar ı paylaşın bizimle, paylaşın yani. Hani, sadece eleşt irmeyin, deyin ki:
“ Mesela, şöyle bir hikâye var, bu çok güzel, bu böyle anlat ılabil ir. Ya, bir tane bir
roman var, bu çok güzel yazılm ış, bu bir senar yoya dönüştürülebilir ve bunu da
yazacak şu senar ist var.” Biz bunlara hep açığ ız, her zaman için açığ ız. Ben
mesela merak ediyorum, bize bu toplant ıdan, kat ılım cılar dan kaç tane senaryo
öner isi gelecek yani. Bulam ıyorsunuz.
Ha, biz bu arada bu işi iyi yapıyoruz, bütün dünyaya Türk diziler ini
izletiyoruz, bu arada çok karamsar bir tablo çiziyoruz da ve bu çok ciddi rahatsızlık
uyandıran bir durum. Biz, 2014 yılında, Türkiye olar ak, Amerika Bir leşik
Devlet lerinden sonra dünyaya en çok dizi ihraç eden ülkeyiz dizi dakikası bazında
ve bu ciddi bir rahat sızlık sebebi. Orta Doğu’da şu anda bizi devletler bloke etmiş
durumda, “Türk dizilerini almayın.” diyor lar yasa, kanun olar ak değil. Biliyorsun uz
Orta Doğu’daki devletler i yani, diyor ki: “Almayacaksınız.” Çünkü o diziler den dolayı
bu turistler buraya geliyor, bir şey alıyor . Şu anda Vietnam ’dan Şili’ye kadar büt ün
coğraf yada 360 der ece Türk diziler i izleniyor görüntü kalitesi olarak, hikâyesi
olar ak, senaryosu olarak. Bu işi çok da kötü yapm ıyoruz.
Ha, uygun konuyu bulursak, bu kalitede çok güzel işler yapar mıyız? Yapar ız
ama bu net icede -nasıl söyleyelim - bir ekosistem. Edebiyat çısıyla, hikâyecisiyle,
senar istiyle bir ekosistem. O ekosistem de gelmiyor alttan. Hani, mesela,
söyleyelim: Son yirm i yıldır Türkiye’nin yetiştir diği en önemli romancılardan bir i, kaç
tane? Çok büyük hikâyeci geldi, yeni Sait Faik Abasıyanık diyor uz ya da yeni Ömer
Seyf ettin diyoruz. Kaç tane? Yok. Ha, şimdi, bu bir ek osistem bozulduğu zaman
gelmiyor.
Başka notlar ım var, kısa tutacağ ım, birkaç şey söylemek istiyor um. Daha da
korkulan bir alan var, İnternet. Müge Hanım az önce gösterdi. Şimdi, biz
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düzenliyor uz, içer iğimiz, yapt ığ ım ız yayın, RTÜK bizi kontrol ediyor, çok iyi de
ediyor, başıboş kalm ıyor ama İnternet ’t e -benim de 2 oğlum var - açıyor ve video
izliyor YouTube’da. Hani, onun ne izlediğini ben yirm i dört … Bunlar pornografik
içer ik değil, erotik içerik değil, kan yok, şu yok, bu yok, giriyorsunuz, sıradan
izliyorsunuz ve şu anda hiçbir düzenlemesi yok bunun. Amerika’da, bırakın
İnternet’i, televizyonu ak ıllı cihazlardan izleme süresi televizyon cihazından izleme
süresini geçti, bizde de üç yıl sonr a geçer ve şu anda ak ıllı cihazlardan 4,5G ’yle
dehşet bir içer iğe ulaşılıyor. Görmüyorsunuz orada ne olduğunu, çocuğunuzun ne
izlediğini hiç bilm iyorsunuz ve bu adamlar bu yayını yapıyor lar, ismi var, cismi var,
oturuyor oradan at ıyor. Sizin çocuğunuza işte -at ıyor um- hologramik bilmem ne
nasıl yapıl ır diye içinde küf ürl er müf ürler, şunlar bunlar geçen işler yapılıyor ve
buna biz hiçbir şekilde engel olam ıyoruz ve şu anda hiçbir düzenlemesi yok bunun.
Evlilik programlar ıyla ilgili de şunu söylüyor um: Türkiye sosyoloj isi değişiyor
art ık, İstanbul’da, büyük şehir lerde insa nlar ın birbirini ortalama tanıma süreler i iki
yıl, üç yıl. Ya iş yerinde tanıyorsunuz ya o mahalleye, o siteye taşındıysanız
tanıyorsunuz ve insanlar birbirlerini tanımadan evleniyor lar. Eskiden gidiyorduk,
görücü usulü evleniyorduk. Çünkü niye? Ailesini b iliyorduk. Ben eşimle ilk tanışt ım,
herhâlde on iki gün sonra nişan yapt ık f alan yani çünkü zaten aileleri biliyorduk
yani.
Şimdi, bu programlar… Evet, akıl hastalar ı bur aya gelebilir, hapis kaçkınlar ı
gelebilir, kötü örnekleri var dır, hatalar da yapılm ış t ır, her şeyin hatalar ı, kötü
örnekler i ve kötü anlar ı var ama buraya evlenmeye çık an bir aday bütün Türkiye’nin
önüne çık ıyor. Yani çocukken bahçesinden er ik çaldığ ı Ahmet Amca bile o program ı
izliyor. Yani adam gayriresm î evlilik yapt ıysa, memlekette bir isini bıçaklayıp
kaçtıysa, ötekisini dolandırdıysa, ber ikisini bilmem ne yapt ıysa anında canlı yayına
bağlanıyor ve diyor ki: “Sen ne geziyorsun orada, İstanbul’a gezeceğim diye gitt in,
evlilik program ına gitmişsin.” diye imam nikahlı kar ısı ar ıyor ama öbü r taraf tan bu
gerçek hayatta “Bekâr mı, bekâr. Nüf us cüzdanında bekâr m ı yazıyor? Yazıyor .”
diye böyle bir f iltreleme özelliği de var, GBT yapıyor, G BT’yi tüm Türkiye’nin
önünde yapıyor hem de. Oturup böyle f arklı bir şey yapabilm esi mümkün değil. Ve
insan lar hakikaten çocuklar ını gönder iyorlar bur aya. Düşünün, memur aileler ini,
benim babam da PTT memuruydu yani, bir yer e taşınm ışız, hiçbir kimseyi
tanım ıyoruz yani, iki yıl olmuş geleli, ben nereden bileceğim kimin ne olduğunu?
Ha, öbür taraf tan, bu arada, toplumun bir kısm ı İnternet ’ten evleniyor. Facebook’tan
tanışt ığ ı bilmem kimle, f ilanca ilçede baraj ın kıyısında ar aç içinde ölü bulunan
bilmem neyin cesedi diye dünya kadar haber var. E, bunlar İnternet’t en tanışıyor lar
art ık, sosyoloj i bur aya getiriyor, toplum buraya getiriyor. İstediğim iz bir şey mi?
Değil.
“Sokak artık İnternet” diyor um çocuklar için ve bir şey daha söyleyeceğim,
naçizane tavsiyem: Şimdi, bize RTÜK bazen seçim dönemler indeki hatalar dan
dolayı yayın durdurma cezası ver iyor ve orada da b elgeseller gönder iyor
yayınlamak için -onlarla ilgili bir şey söylemeyeceğim - bence bu konuyla ilgili güzel
bir çalışma yapılabilir. Çünkü siz mesela, aile bütünlüğüyle ilgili güzel bir görsel
çalışma yapt ır ır sanız, bunu RTÜK’e gönderirseniz ve RTÜK’e de d erseniz ki: “Sen
ceza ver diğinde orada belgesel olarak bunu da kanallara öner irseniz…” O güzel
görselleri, o videoyu, o bandı, o tiyatroyu, o her neyse, o aile bütünlüğünü anlat an
şeyi biz yayınlayabilir iz. Çünkü bize bir belgesel geliyor, kumsaldaki yaşay an
bilmem neler in bilmem neyi diye ve biz onu yayınlıyoruz ve burada böyle bir
seçenek var ve bunlar ı bütün televizyonlar yayınlıyor. İşte, biz de programlar da
yayınlamak durumunda kaldık onlar ı.
Özet le, genel, uygulanabilir ve proaktif düzenlemeler olur sa bu sektör buna
uyum sağlayacakt ır, bununla ilgili bir sık ınt ı yoktur ama bunun t anım lanması
gerekir. Neler yapıl sın, neler yapılmasın diye bir şekilde t anım lanıp uygulandığı
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durumunda bu sektörün buna ayak uydurmayacağ ını düşünmüyorum ama bunu
yaparken realistik yapmam ız gerektiğini düşünüyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Sayın Genel Müdürüm, teşekkür ediyorum.
Sizi desteklemek anlam ında bir şey söyleyeceğim sonr a Necdet Hocama söz
ver eceğim. Biz benzer toplant ılarda çok bulunduk, zaman zaman sivil toplu m
kuruluşlar ıyla, toplumun katmanlar ıyla bir araya geliyoruz ve genelde şikâyet
ediliyor medyadan ve ben de onlara şu soruyu soruyorum: Ben de bir medya meslek
mensubuyum, yasakçı bir yaklaşım ım yok. Peki, siz şu kadar dernek, vak ıf sınız ve
şikâyet ediyors unuz, burs ver iyor musunuz? “Evet, veriyoruz.” diyor lar. Ve genelde
dernek ve vak ıf lar burs ver irken hep başar ılı t ıp, mühendislik öğrenciler ini tercih
eder ler. En son bir sinemacıyı ne zaman desteklediniz ya da bir senaristi eğit im
alması için yurt dışına en son ne zaman gönderdiniz? Şimdi bunu yapmayan grup,
yani insan kaynağ ını üretmeyen, desteklemeyen bir grup başka insan kaynağ ının
ürettiği bir ürünü eleştir iyor, aslında bir az da öyle bakmamız lazım. Yok saym ak
diye bir yönt em yok. Yani, televizyonu ne kadar yok sayabildi aileler? İki sene, bir
sene, ne kadar yani? İnternet’i yok saymak, eve W i -Fi bağlatmamak gibi böyle bir
seçenek yok art ık.
Burada önemli olan bir kalemi de insan kaynağ ı tabii, az önce söylediğinizi
de çok katılıyor um, üreteceğim iz ür ün materyali de çok önemli. “Bunu yapacak
insan kaynağ ını yet iştirmeye ne kadar önem verdi şikâyet edenler?” diye de bir soru
sormak lazım, bunu da bir öz eleşt iri anlam ında almak gerektiğini düşünüyorum.
Ben bilmiyorum yani bir sinemacıyı, bir televizyonc uyu ya da bir piyanist i gönder en
bir muhaf azakâr vak ıf ve dernek hat ır lam ıyor um.
ATV
GENEL
MÜDÜRÜ
METİN
ERGEN
Şöyle
oluyor:
Şimdi,
beklent ilerim izde bir anakronizm var. Hani, Seyit Ali Çavuş muydu, Çanakkale
Harbi’nde savaş bittikten sonra demişler “Sen şu top mermisini yeniden al da koy
şu namlunun ucuna.” O da demiş ki: “Ya o savaş anını bir daha bize yaşat ın, ben o
zam an koyar ım onu. ” Şimdi, biz o anlar ı yaşam ış insanlar olarak o anlardan bir şey
bekliyoruz ama bu arada jenerasyon değişiyor, insanlar d eğişiyor, duygular ı
değişiyor, edebiyatçı çıkmıyor, romancı çıkm ıyor, hikâyeci çık m ıyor.
Ha, bu ar ada, bu aile konusuyla ilgili… Ben George Clooney’in f ilmlerini çok
iyi takip ediyorum, “Up in the Air” diye bir f ilm i vardır onun. Amer ika Bir leşik
Devlet ler i çok planlı bir çalışma yapıyor, çeşitli f irmalar ı sponsor yaparak aile
konulu f ilmler yapıyor. Film başlıyor, öyle oluyor, böyle oluyor, biz şu hisle
bit iyoruz: Evet ya, hakikaten aile olmak güzel bir şeym iş. Ama ne yapıyor? Gittik,
“Up in the Air” de kim i gördük biz? Hilton oteller ini gördük, FedEx’i gördük, bir de
Amerikan Havayollar ını gördük. Muhtemelen Amerika’da bir akıl onlara “Siz gidin
üçünüz koyun şur aya onar milyon dolar para, sen de git güzel bir f ilm yap.” dedi ve
böyle bir çalışm a yapıldı ve bütün dünya onu normal f ilm izliyormuş gibi izliyor.
Bir gidin, bak ın, çok f azla f ilm vardır. Paskalya ne güzel bir şeydir, Noel ne
güzel bir şeydir, yılbaşı ne güzel bir şeydir, aile ne güzel bir şeydir diye. Bunlar
çalışılm ış pr ojeler. Paralar ayr ılıyor , insanlara paralar veriliyor, ödüller veriliyor ve
teşvik ediliyor. Sinema televizyon mezunu insanlar da biliyor ki “Bak, devlet böyle
ödüller ver iyor, ben iyi bir senar yo yazar sam bunun da karşılığ ını alır ım, hayat ım ı
sürdürürüm.” diye düşünüyor.
Bu toplant ılar ı belki sık laşt ırmak, belki daralt arak sıklaşt ırmak karşılık lı
anlamak için f aydalı olacakt ır diye düşünüyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Necdet Bey, buyurun.
NECDET ÜNÜVAR (Adana) - Birkaç dakikalık bir yor um yapacağ ım.
Öncelikle, gerçekten biraz g eç kaldık Sayın Başbakanım ızın program ına dâhil
olmak gerektiği için. Çok önem li konular konuşuluyor. Ben Müge Hanım ’ın, Esr a
Hanım’ın, Metin Bey’in, bir de Pınar Hanım’ın heyecanına ve işlerine duyduğu
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sayg ıya
gerçekten
sayg ı
duyuyorum,
tebrik
ediyor um,
k endiler i
için
içselleşt iriyorlar. Esasında, arkadaşlar ım ız bir sosyolojik çözümleme yapıyorlar.
Yani “Biz toplum da olanı yansıt ıyoruz, olmayan bir şeyi yansıtmıyoruz.” şeklinde bir
if adeler i var. Tabii, şüphesiz bir ticari kayg ılar ı da var. Yani, bunu sade ce t icar et
için yapm ıyor lar ama nihayet inde belki o programlar rating getirmediği zaman
program ı yayından kaldıracaklar. Bur ada belki f arklı bir şey yapmak lazım.
“Ekosistem” kavram ı…
MÜGE ANLI – Herkes görevinin karşılığ ını alıyor. O zaman hiç kimse
çalışmaz. Onu ister televizyon önünde yaparsınız ister televizyon arkasında
yaparsınız.
NECDET ÜNÜVAR (Adana) – Hanımef endi, ben de onu söylüyorum zaten.
Yani, şimdi, sizin işinize duyduğunuz sayg ıya sayg ı duyuyor um. Yani, sonuçta, ben
seyrediyor um, seyret miyo rum; eleştir iyorum, eleştirmiyorum anlam ında f arklı bir şey
söylüyorum ama sonuçta sizin program ınız r ating almadığ ı zaman Met in Bey “Ben,
kusura bakmayın, pr ogramı yayından kaldır ıyorum.” demek durumunda kalacak.
Şimdi, bu “ekosist em” kavram ı çok önemli g erçekten. Biz talebi art ırmak
istiyorsak o zaman arza da birazcık ağ ırlık vermem iz gerekiyor. Ar z -talep dengesi,
iyi romancı, iyi senaryocu, iyi reji, iyi yapımcı, bunlar ın hepsini iyi yönetmem iz
lazım.
Amerika’dan bahsediyoruz. Ben George Bush’un, Baba Bu sh’un Türkiye’ye
geldiği zam an rahmetli Ö zal’la, Başbakanla görüşmesinde enteresan bir şey
hat ır lıyorum.
Türkiye' nin
o
zamanki
Kültür
Bakanı
Gökhan
Evliyagil’di
zannediyorum, orada şöyle bir karar alm ışt ı: Amer ikan f ilmleri Türkçe dublaj la
çıkacak ve alt ya zı olmayacak. Amerika Başkanı, galiba Başbakandı, Ö zal’a dedi ki:
“Biz bunu kabul etmiyoruz, reddediyor uz.” yani sizi if adenizi teyiden söylüyor um.
Bu, aslında Amer ika’nın o ekosistem i or ada oluşt urduğunu gösteriyor. Bizim belki
de oradan başlamamız lazım.
RTÜK’e de şöyle bir görev düşüyor: Zaman zaman televizyonlara ceza
ver iyor, yer ine belgesel koyuyor f alan, izlenmeyen belgesel. Belki sadece o
televizyon kanalını cezalandırm ış oluyor. Sonuçta, yapt ığ ı bir hatanın karşılığ ı t ırnak içinde söylüyorum - ceza ama oradaki o kanalın izleyicisini de cezalandırm ış
oluyor. Hasbelkader baktığ ı zaman, izlenmeyen bir belgesel. Bunun yer ine, belki de
izlenebilecek kalitede bir şey yapma zor unluluğu getirse o zaman, belki aynı
zam anda izleyiciyi de ödüllendirm iş olabil ir ama buradaki amaç sadece net olar ak
cezalandırmak kayg ısı güdülürse o zaman seyirciyi de cezalandırm ış oluyor. Belki o
ekosistem f alan diyoruz, hep bunun içinde, bunlar ı da değer lendirmem iz gerekir.
Sadece kötü yapanı cezalandırmak değil, iyi yapanı da ödüllendirmek
gerekiyor yani bunu net olarak, sonuçt a ekonomik bir bağlam ı varsa bu işin, o
zam an ödüllendirmek de lazım ki dengeyi, iyi -kötü diye bir ayr ım yapt ığ ım ıza göre o
iyilerin sayısını da art ırmak anlam ında RTÜK’e de belki böyle bir görev düşüyor .
Bizim, bu çerçevede gerçekten çalışmam ız lazım.
Buradaki “Dinleyicilerden senar yo gelsin. ” if adesi doğru değil çünkü biz bu
işin uzm anı değiliz. Nihayetinde, bir probleme dikkat çekmek ve onu rapor lam ak
adına çalışan insanlar ız ama buradaki kişiler bu i şi eleşt iriyor diye veyahut da
buradaki yanlışlara dikkat çekiyor diye “ O zaman, siz de senar yo getirin.” if adesini
ben doğru bulmuyor um ama iyi senar yolar ın çıkmasını biz parlamenter ler olarak
yani Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak teşvik etmeli miyiz? Evet, etmeliyiz.
Bununla ilgili düzenlemeler yapmalı m ıyız? Evet, yapmalıyız. İşte RTÜK’le ilg ili
öner im bunlardan bir tanesi. Onun için, bizim görevimiz, iyi şeyler yapanı teşvik
etmek, kötülüklerle ilgili de müeyyide veyahut da en azından kötülükler i aza ltmaya
yönelik bir çalışma, bizim görevimiz budur.
Teşekkür ediyorum.
ATV GENEL MÜDÜRÜ METİN ERG EN – Sayın Vekilim, bu, RTÜK
belgeseller iyle ilgili bir şey değil, o başka bir tavsiyeydi aileyle ilgili bir şey yapılsın
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diye, konu o değil, oraya girmeyeceğ im ama iki şey söylemek istiyor um: Bir, biz
mevcut düzenlemeler dahilinde rat ingimizi art ıracak başka şeyleri yapabilir iz,
burada başar ılı da oluruz ama biz onu kendimize yak ışt ırmadığ ım ız için
yapm ıyoruz. Burada ciddi bir otokontrol var, sadece yasal düze nlemeler değil,
yapt ığ ım ız şeyde em eğimizin karşılığ ını almak. Burası t icar i bir işletme, onu ayr ıca
zat en söylemeye gerek yok ama burada, masanın etraf ında sektörden insanlar var
ya da kendi alanından, çocuk psikolojisiyle ilgili, çocuk edebiyat ıyla ilg il i çeşit li x,
y, z alanlar ından insanlar var, onlar ın hinter lant lar ı var arka taraf larda, size
millet vekili olarak gelen insanlar var, yazar var, şair var, romancılar… Mut laka
temasta bulunuyorsunuz. Ben diyor um ki: Ben buna açığ ım. Varsa size gelen böyle
bir şey, ne olur bize gönderin. Tabii ki ben de senar yo yazmaktan anlamam, en
f azla okurdum. Bu, ayr ı bir şey ama bunun derdini çekiyoruz ya, “Kişiler derdinin
âlimidir.” der eskiler . Derdini çekiyoruz, yine bu derdi çeken bir ileri varsa ne olur
gönderin ve biz konuşuyoruz. Önce bir sürü eleşt iri yiyoruz, sonra bize
paylaşımlarda bulunuluyor. Mesela, bir projeyi çalışıyoruz, herhâlde sekiz ay oldu,
bir inci bölümünü bit iremedik, olmuyor, olmayınca olmayabiliyor. Biz de dönüyoruz
Türk edebiyatçılar ına: “Biziml e paylaşın .” diyoruz. Burada da ist iyor um. İstemek
ayıp bir şey değil neticede. Kapılar ım ız açık, gelirse de değerlendir ir iz, oturup
konuşuruz, bir şey yaparsak çok da güzel olur, hatta bu toplant ının somut bir
meyvesi olur, f ena bir şey olmaz diye düşünüy or um.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Şunun da alt ını çizmem lazım: Bu masada otur an herkes buraya gelerek
zat en tutumunu ve t avr ını belli etmiş oluyor. O anlamda, ben, tüm katılımcılara, her
bir ine ayr ıca teşekkür ediyorum. Demek ki bu masanın etraf ından to planabiliyorsak,
bahsett iğimiz konu başlığ ı herkes için büyük bir önem ar z ettiği için buradayız.
Eksikler de var. Mesela, niye f alanca yok dediğim izde, zam anı olmadığ ı için
olmam ış olabilir ama burada olanlar ı da genelde öyle oluyor, devam edenler
etmeyen ler in sit emine uğrarlar. O anlamda, ben kat ılımcıl ara teşekkür ediyor um.
Özellikle davete icabet etmek, özellikle ATV bütün ekibiyle burada, keza Kanal D,
önemli bir temsil, üst düzeyde bir temsil göstererek katkı verm eye çalışıyor ve diğer
konuklar ım ızın her bir i buraya gelerek zat en, konunun onlar için ne kadar önemli
olduğunun alt ını çizm iş olduklar ını düşünüyorum. Onun için, ayr ıca teşekkür
ediyorum.
Taha Bey, buyurun.
RTÜK ÜYESİ TAHA YÜCEL - Şunu sadece söyleyeceğim: Aslında, ikame
programlar önemli b ir f ırsat, gerçekten önemli bir f ırsat. Benim şöyle bir düşüncem
var, kurulla da paylaşt ım ama belki bir düzenleme gerekiyor bununla ilgili, sektörle
de konuşalım. Diyorum ki ben: İkame programlar ı biz niye gönderiyoruz? Niçin
TRT’den alıyoruz? İlgili kuru luş ikame pr ogramı kendisi öner sin belli konularda, biz
bakalım, o konulardaysa kendi prodüksiyonuyla, kendi kalitesiyle kendisi
yayınlasın.
BAŞKAN – Bir ortak bir şey çıkt ı mesela burada.
Salih Bey, buyurun.
SALİ H ÇETİNKAYA (Kırşehir) – Sayın Başkanım , çok kıym etli kat ılımcılar;
bugün çok ver imli bir toplant ı yapt ığ ım ızı belirtmek istiyorum . Gerçekten sizlerden
yar arlandık. Eleşt iri getiren, soru soran, toplant ıya katk ı sunan herkese teşekkür
ediyoruz.
Tabii, ben bir iki hususu söyleyeceğim, çok da ko nuşmadım, dinledim
genelde.
Bu işler i konuşmam ızın mecrası, bu işler i yapıyor olmam ızın en önem li
nedeni, Türkiye’deki demokrasi iklim inden kaynaklı bir mesele. Tabii, bizim birçok
meselemizin çözümü daha f azla demokrasiyle olacak, daha f azla millet irade sinin
hâkim olmasıyla olacak. Belki bunlar vardı, Esra Hanım veya diğer programcılar
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belirttiler, bunlar toplumda var dı ama yeni ortaya çıkmaya başladı. Bu, bir vak ıa. Bu
da niye oldu? İşte, bu çalışmalar sayesinde oldu. Bunlar çok kıymet li çalışmalar.
Bak ın, millet vekilliği öyle bir kurum ki burada bir hadise yaşandı, millet vekili
sizi temsil eden en önemli hadise, demokrasinin tecelli etme noktası millet vekili.
Ben,
bak ıyorum,
Türkiye’de çok
değersiz olarak
görülüyor.
Bunu çok
anlayam ıyorum, anlamlandır a m ıyorum. Ben on üç yıldır siyaset yapıyorum, belki
gençliğimiz en güzel yıllar ı siyasette geçti. Asla millet vekili olmak için siyasete
başlam ış bir insan değilim ama şartlar bizi bu noktaya getirdi.
Bana Kır şehir’den bir mesaj geldi, şu anda gelen mesaj ı söylüyorum, adam
diyor ki: “Ben intihar etmek istiyorum, 2 çocuğum var, size emanet.” Gidip gelip
bunu araşt ır ıyorum acaba doğru mu değil mi diye. Bak ın, her mesele bize geliyor,
her mesele. İşte o programlara gelen insanlar ın çoğu bizim le haşır neşir insa nlar.
Toplumun her katmanıyla uğraşıyoruz ve her katmanına eğilmeye çalışıyoruz bir
şekilde ve onlar ın her derdi bizim derdimizdir ve bunlar la dert lenmeye çalışıyor uz.
Bunlar ı niye söylüyorum? Mesela, milletvekili olunca, insanlarda böyle bir
şey oluyor: “ Ne iş yapıyor lar?” ya da doğru mu yanlış m ı? Eleştir i getirmek çok
kolay, eleşt irilebiliriz ama biz m illet ve toplumun yanındayız, her katmanın
yanındayız. Bunu özellikle belirtmek istiyorum.
Mesela, Kırşehir ’de çok seyredilen pr ogramlar arasında bunlar. Ben de
aslında boş zamanlar ımda, açıyorum o saatte başka bir program yok, televizyon
seyreden biriyim, ben de seyrediyorum bu evlendirme programlar ını. Ama şikâyet
edeceğim bir hadiseyle çok karşılaşmadım, belki kısa kısa. Geçen Yozgatlı bir
teyzeyi f ilan çık ardılar, kimin program ıydı bilm iyorum.
Ama orada şu var: Orada da toplum var aslında, beğenelim beğenmeyelim
ama insanlar ın şöyle bir hadisesi var: Bak ın, şüyuu vukuundan beter dir diye bir
deyim var yani bazı şeyler i ortaya tüm çıplaklığ ıyla sererseni z daha sonra bur ada
ver eceğiniz zarar lar ı telaf i etme imkânınız olmayabiliyor, insanlar çok rencide
oluyor.
Mesela, yeni bir hadise yine: Bir şikâyet olmuş otuz senelik öğretmenle ilgili,
tanıyorum. Hiçbir hadise yok, adamcağız mesleğini bır akmak zorunda kaldı. Son
yaşananlar la ilgili söylüyorum. Yani burada çok ince hak ihlalleri var, çok ince
sınır lar var. Bu sınırlar ın korunması lazım. Bir insanın şeref ve haysiyet hakkını
ihlal ettikten sonra bunu siz ger i çe virseniz, tazminatlar ödeseniz, hiçbir
kıymet iharbiyesi olm ayacak.
Bak ın, bu işler i yapalım ama hakkıyla, standart lar ıyla, insan haklar ıyla ve
cevap haklar ıyla bir bütün olarak yapalım. Emin olun, bu meselelerin çoğu
çözülecektir diye düşünüyorum.
Mesela, bu Aile Sosyal Polit ikalar Bakanlığ ı hakkı nda da bir şey söyleyeyim
size: Biz taşra siyasetçisiyiz, küçük bir şehir de siyaset yapıyoruz. Bundan on sene
önce, bu Bakanlığ ın il müdürlüklerinin yerini kimse bilmezdi. Bak ın, şu anda, kimin
başı ağr ısa, hangi yetim açıkta kalsa, hangi engelli sokakta k alsa Aile ve Sosyal
Polit ikalar Bakanlığ ı bir şekilde bunlar ın ayağ ına gidiyor, evinden alıyor, tedavi
ettiriyor, yurt lar ım ız çok güzel bir şekilde ama hakkı haklıya vermem iz lazım diye
düşünüyorum.
Bak ın, şimdi yeni polit ikalar var. Bu meseleleri çözecek yine devletin
kendisi. Bakanlığ ım ıza da haksızlık yapılmaması gerektiğini özellikle alt ını çizerek
söylüyorum. Orada çok vef akâr çalışan insanlar var, bir anne gibi, bir baba gibi
çalışan insanlar var, çok büyük bir aile.
Ben, tekrar katılım cılara ayr ı ay r ı t eşekkür ediyorum, sizlere sayg ılar
sunuyorum.
BAŞKAN – Salih Bey, teşekkür ediyor um.
Salih Bey de ben de küçük iller in vekiller iyiz, taşrada. Dediği gibi, iller imizin
hakikaten sorunlar ı… Gece on birde ar ıyor “Damadım Facebook’ta - Facebook da
diyemiyor- bir kadınla tanışm ış ‘Eli elim e değmedi.” diye yemin ediyor ama benim
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kızım çok mutsuz, ne yapacağ ız?” Gece on bir. Eşim diyor ki: “Ne yapacaksınız?”
Yani hakikaten birebir yaşadığ ım ız… Belki büyük şehir millet vekili olanlar bunu çok
yaşamayabilirler ama küçük şehirdeyseniz… Onlar ın f arklı sor unlar ı oluyor tabii.
SALİ H ÇETİNKAYA ( Kırşehir) - Sonuçt a biz milletin kendisiyiz.
BAŞKAN - Gece on birde “Damadım ‘Facebook’taki kadının eli elime
değmedi.’ diye yemin ediyor ama kızımla ilgilenmiyor damadım. -Gece on bir ya Kızım mutsuz, intihar etmeyi düşünüyor , ne yapalım?” “Peki, ne yapalım? Dest ek
alalım, psikolojik destek.”, “Psikoloğa gidemez.” “Boşanmak ister mi? Hukuki destek
ver elim.”, “Boşanmak da istemez.” Gece on birde bunlar ı konuşuyoruz. Hakikat en
toplumun tamam ı am a hepim izin de ilgilenmesi gereken bir alanı kapsayan sorunlar
içindeyiz.
Mehmet Yiğitalp, son sözü size vereceğim. Kırg ın Çiçekler çok konuşuldu
bugün.
Buyurun.
MEHMET YİĞİTALP – Sayın Başkan, sayın üyeler; bu ratingin en yükseldiğ i
saatlerde sözün bana gelmesi manidar . Bir de, tek dizi yapımcısı olarak bur ada
bulunmam da manidar bence. Aile büt ünlüğünü olumsuz etkileyen diziler yapt ığ ım
için mi, olumlu etkileyen diziler yapt ığ ım için mi buradayım, çok anlamadım ama
aslında, Met in Bey, Bar ış Bey, Esra Hanım, Müge Hanım bir çoğunu söylediler, çok
ekleyecek bir şeyim yok, zaten çok geç saat oldu.
Söyleyecekler im: Biz otosansür ü gerçekten en üst seviyede uyguluyoruz.
Benim bir dizimin birinci bölümünün ekrana çıkması her hâlde on beşinci versiyon
senar yoyla oluyor yani kolay kolay o diziler ekrana çıkm ıyor. Ben, bugüne kadar 18
tane dizi yapt ım, 3 tane de yar ışma program ı yapt ım. RTÜK’ten bir tek Kır gın
Çiçekler’in bir inci bölümünden ceza yedim, onun dışında hiç ceza yemedim. Yani
bizim k endi adım ıza yapt ığ ım ız otosansür kanalla bir likte en üst seviyede.
Met in Bey’in söylediğine ek olarak, bu diziler in, ABD’den sonra ihracatta
dünyada ikinci kalem, ikinci sırada olm ası Türkiye'nin… 86 ülkede bizim diziler imiz
yayınlanıyor. Bu, ülkemizin t anıt ım ı, turizm, ekonomi, bir çok şey açısından…
Ekonomi Bakanım ız geçen bizim le toplant ı yapt ı, nasıl destek ver ebilir iz, daha nasıl
art ırabilir iz bunlar ı diye.
Muhakkak yapt ığ ım ız yanlışlar vardır ama biz dizilerde gerçekten şeye çok
dikkat ediyor uz, ya ni aj ite edip çok yüksek rating alabileceğimiz birçok sahne,
birçok durum oluyor, bunlar ı mümkün olduğu kadar kısa ve çok göstermeden
geçmeye çalışıyor uz.
Benim söyleyecek çok f azla bir şeyim yok bunlar ın dışında. Teşekkür ederim
böyle bir toplant ıya vesil eye olduğunuz için, bizi buraya davet ettiğiniz için.
Diziler le
ilgili
bir
soru
varsa
özel
olacak
cevaplayabilir im,
sonradan
cevaplayabilir im.
BAŞKAN - Aslında bir şey söylemek istiyorum.
Yani biz bu tür toplant ılar ı f arklı illerde yapt ık, medyayı ilk def a bu
toplant ılar a dâhil ettik. Genelde sabahki f ormatta gidiyoruz. Ama orada da, diğer
iller de de f ark ettik ki, konunun taraf ı olan, mesela –at ıyorum - aile mahkem esi
hâkimi, boşanma avukat ı, pedagog, sınıf öğretmeni, devlet kurumu yetkilisi, il
müdürü, masanın etraf ına ilk def a oturuyor, yani bir masanın etraf ına ilk defa
oturuyor.
Şimdi, bu tür tematik toplant ılar ın aslında –sadece istişare etmek için, çay
içmek için bile olsa - ara ara yapılması lazım. Belki çok sık yapılamayabilir, yani
mesela herkesin me saisi çok yoğun. Ama sokakta ne oluyor, sahada ne oluyor,
aslında bu medyayı da besleyen bir unsur oldu, sizin açınızdan söylüyorum. Yani
bugün boşanma olur , ertesi gün başka bir konu olur ama bu tematik toplant ılar ara
ara sektörün diğer alanlar ında çalış anlar, sahadakiler, pedagoglar, psikologlar,
devlet kurumu ya da sivil toplum bir araya gelindiğinde aslında medyayı da
besleyen bir unsur olabilir bu.
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Ben bunu medya talep etsin diye söylem iyorum ama bugün toplant ının sahibi
Parlamento, biz Mayıs 15’te r aporumuz yazacağ ız ve bu toplant ılar bitmiş olacak.
Ama bu toplant ılar ı belki RTÜK. Bilm iyorum tematik toplant ılar konusunda zaman
zam an yapılması gerektiğini düşünüyor um. Çünkü bir de dönem dönem değ işiyor,
bir ara köy dizileri çok meşhurdu, bir ara maf ya dizileri çok meşhurdu, bir ara… Ben
de iyi bir televizyon izleyicisiyimdir, yani gününü saatini bilm em hiçbir dizinin ama
her diziyi bilir im, hangi gün yayınlandığ ını bilmem, denk gelince izler im ama her bir i
hakkında f ikrim vardır.
METİN YİĞİTALP - Genel izleyici sizin gibi zaten.
BAŞKAN – Gece on ikide, ikide eve geldiğimde, uykum kaçtığ ında bir
bakar ım ne var diye, tekrarından en azın dan yakalamaya çalışır ım. Bir dönem yazı
da yazıyor dum bu konuyla ilgili.
Şöyle bir eleşt iri yapmak istiyorum, yani kendi adıma da yapıyorum meslek
mensubu olarak: Aynı anda f arklı kanallarda 7 ayr ı dizi aynı konuyu işliyordu,
konunun ana teması şuydu: Bebeğinin babasına ihtiyacın yok senin, sen bu bebeği
ne kadar yalnız büyütürsen o kadar güçlü ve şehir li bir kadınsın. İnan ın, kimi evli
çif tlerdi bunlar ın, kimi boşanmak üzere olan çif tlerdi, kimi de hiç evli olmayan
partner lerdi. Ya tesadüf diyorum ya da bir dizi tutuyor, diğer 6’sı onu takip ediyor.
Diyorsunuz bu kadar mı tesadüf olur? Yani belki senin iht iyacın olmayabilir kadın
olar ak ama o çocuğ un bir babaya, baba f igürüne ihtiyacı var aslında doğal olar ak
da gerçek hayatta. Onun için, onun çok da tesadüf olmadığ ını düşünüyorum bazen.
Üyeler imizden söz almak isteyen arkadaşlar ım ız var m ı?
BAŞKAN – Ali Bey, buyurun.
ALİ ÖZKAYA ( Af yonkarahisar) – Ben, burada, bu kadar çok medya
yönet icimiz, yapımcım ız olduğu için şunu özellikle söylemekte f ayda görüyorum:
Bütün programlarda, gezdiğimiz illerde ve dinlediğimiz uzm anlarda, arkadaşlar da
evlilik öncesi eğit imin çok önemli olduğ u kanaati bizde Komisyon olar ak belir di.
İnşallah, raporumuzun sonuç k ısm ına, evlilik öncesi bu programdan, sertif ika
program ına geçmenin Medeni Kanun’da ar anan şartlar arasına konulmasını
önereceğiz. Umar ım buna gücümüz yeter, kanunlaşmasına vesile oluruz.
Sizler den de özellikle ist irham ım ız - yani rating alır m ı almaz m ı bilm iyorum programlar ınızda buna yer verebilirseniz, evlenmeden önce gençlerin mutlaka bir
evlilik programından geçmelerini öner irseniz herhâlde aile bütünlüğüne ciddi bir
katkı olur diyor um.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Ben özellikle kat ılımcılar ım ıza ve davet imize icabet eden tüm
misaf irler imize Kom isyonumuz adına teşekkür ediyor um.
Ayr ıca, teşekkür etmem gereken başka bir ekip daha var. İki gündür burada
çalışıyor lar, bir k ısm ı bugün gel di, bir kısm ı iki gün önce, bu salonun ve oteldeki bu
organizasyonun toplant ıya hazır hâle gelmesi için çalışan arkadaşlar ım var; her
bir ine de ayr ı ayr ı teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ciddi emekle yapılıyor,
biliyorum, gece yar ılar ına kadar çalışt ılar , b azı alt yapılar ı sizlere hazırlamak için.
Tekrar teşekkür ediyorum.
Şunu yapacağ ız, onu belirteyim: Rapor çık ınca ne olacak? Rapor çık ınca bir
eylem planı hazır layacağ ız. Bu eylem planının içinde k ısa ve orta vadede kurumlara
düşen, düştüğünü düşündüğümüz b ir tanım lama yapacağ ız. Belki bunlar ın bir k ısm ı
için kanuni düzenleme gerekecek ama bir kısm ı sadece bir iyi niyet ilişkisiyle
gitmesi gereken şeyler olacak.
Tüm toplant ılar ım ıza katılan kat ılımcılarla raporumuzu 15 Mayıstan sonra
paylaşacağ ım, ulaşt ırac ağ ız size. Elinize geçtiğinde hem raporu hem eylem planını
görme f ırsat ınız olur .
Tekrar teşekkür ediyorum tüm katılımcılara.
Kapanma Saati: 18. 48

