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----- 0 ----DÜZCE VALİSİ ALİ FİDAN - Komisyon üyesi çok k ıym etli millet vekiller imiz,
Komisyon çalışmalar ına destek veren değerli uzmanlar, ilim izden bugünkü
toplant ıya katılan çok değerli temsilciler; öncelikle hepinizi sevgiyle, muhabbet le
selamlıyorum, ilimize “Hoş geldiniz.” diyorum.
Millet imizin ist ikbali, topl umun huzur ve saadeti için çok büyük önem ar z
eden aile büt ünlüğünün güçlendirilmesi konusunda ilim izde böyle bir toplant ının
tertip edilmesinden dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyor um. Toplant ının hayırlı
sonuçlar get irmesini, hayırlara vesile olmasın ı diliyorum. Hepinize tekraren “ H oş
geldiniz.” diyorum. Kısa bir değerlendir mem olacak ama akabinde şey yapacağım,
başar ılı bir toplant ı diliyorum.
BAŞKAN - Sayın Valim, Komisyonumuzun çok kıymetli üyeleri, çok kıymetli
uzm anlar ım ız, iki gündür çok yorduğumu z uzmanlar ım ız –iki gündür seyahat
hâlindeyiz- toplant ım ıza, davetimize icabet edip gelen Düzce’den çok değerli
misaf irler imiz, k ıymetli basın mensuplar ı; hepinizi sevgiyle , sayg ıyla selam lıyorum.
Aile Bütünlüğünü Ar aşt ırma Komisyonu olar ak yaklaşık üç ay dır çalışıyoruz.
Komisyonum uz geçici ve süreli bir komisyon. Par lamentoda her dönem bir araşt ırma
komisyonu kuruluyor, bu verilen süre içinde çalışmalar ını tam amlayıp bir rapor
yayım lıyor. Rapor da sorun ve çözüm önerilerine yönelik , daha çok yasama
f aaliyet ler ine dönük bir çalışma bu ama bununla birlikte biz bu Kom isyonda bir az
yür ütmeye de önerilerim iz olacak, bazı m ekanizma çalışmalar ım ız var. Bu
kapsamda 17 üyeden oluşuyor Komisyonumuz; iktidar, muhalef et, dört partinin ortak
önergesiyle, im zasıyla kuru lmuş bir komisyon. Bu anlamda 16 toplant ıyı Ankara’da
gerçekleştirdik. Buna benzer tüm toplant ılar ı Ankara’da grup grup yapt ık, işte aile
mahkemesi hâkim ler iyle bir gün toplandık, avukatlarla, diğer kamu kurumlar ıyla,
üniversitelerle;
yapılan
ar aşt ırmalar ı
dinledik,
16
toplant ıyı
Ankara’da
gerçekleştirdik. Akabinde de alan ziyaretler imize başladık. Türkiye'nin f arklı
bölgeler ini ziyaret ettik, Karadeniz, Akdeniz Bölgesi, Doğu, Güneydoğu, Marmara
Bölgesi. Amacım ız şuydu: Aileye ait, özellikle sosyal bilim ler e ait sorunlar yerelde
bazen f arklılık ar z edebiliyor, bu f arklı sorunlar ın bazen de çözüm öneriler i f arklı
olabiliyor,
beklent iler.
O
anlamda,
bu
ziyaretleri
gerçekleştirdik.
Dün
İstanbul’daydık, buna benzer üç oturum yapt ık. Çünkü, İstanbul büyük bir şeh ir,
beklent ileri f arklı ve sorun alanlar ı f arklı. Ağ ırlık lı olarak da medya temsilcilerini
dinledik çünkü aile bütünlüğü dediğinizde genelde medyaya yönelik de çok eleştiri
alıyorduk. O anlam da, onlar la da istişarelerimiz oldu. Bugün de Düzce’de , hem
bölgenin… Düzce’nin demograf ik çeşitliliği çok kıymet li, bu demograf ik çeşitlilikten
kaynaklanan f arklı bir özellik var m ı? Bu anlamda beklent iler ne? Çözüm öneriler i
ne? Böyle bir toplant ıyı bugün burada ger çekleştir eceğiz.
Sayın Valim başta olmak üzere bu to plant ının hazır lanmasında emeği geçen
herkese teşekkür ediyorum. Öncelikle, t oplant ıya başlamadan evvel bugün burada
olan Kom isyon üyesi arkadaşlar ım ız ı sizinle tanışt ırmak istiyorum.
Başkan Vekilimiz, Burdur Millet vekilim iz ve içimizdeki en k ıdemli m illet vekili,
buyurunuz.
BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) – Sayg ıdeğer Valim, Çok Kıymetli Başkanım,
çok değerli m illet vekili arkadaşlar ım, çok kıymetli konuklar, hanımef endiler,
beyef endiler; ben de hepinizi sayg ıyla ve hürmetle selam lıyor um.
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Burdur millet vekiliyim, d iş hekimiyim. Başkanım ın söylediği gibi dört
dönemdir millet vekilliği nasip kısmet oldu, gayret gösteriyoruz. Türkiye Büyük Millet
Meclisinde bu dönemde, 26’ncı Dönemde kurulan ilk komisyon. Gerçekten araşt ırma
komisyonu kurulduktan sonra üç aylık süreç iç er isinde toplant ılar ım ıza bakt ığ ım ız
zam an ne kadar önemli ve ehemmiyetli bir komisyon olduğunu gördük. Tüm
topla nt ılar net icesinde vardığ ım ız -bundan sonraki süreç t abii ki devam edecek
ama- gördük ki yapılması gereken, karar alınması gereken birçok konu var; huk uk
alanında var, eğit im alanında var. Bunlardan da kısa süre içer isinde,
Komisyonum uzun raporlar ı sonrasında netice alacağ ım ızı düşünüyorum.
Ayr ıca, Başkanıma da çok çok teşekkür ediyoruz. Araşt ır ma Komisyonu
Başkanı olarak çok keyif li ve ver imli çalışmalar ı hep beraber gerçekleştirdik.
Gerçekten, çok huzurlu, güzel komisyon çalışmalar ı yapt ık. Ben , şahs ına çok çok
teşekkür ediyorum. H epinize sayg ılar sunuyorum.
DENİZ DEPBOYLU (Aydın) – Mer habalar. Milliyetçi Hareket Partisi Aydın
Millet vekiliyim.
Öncelikle, Sayın Valimize, misaf irper verliğine ve siz değerli Düzcelilere
burada olduğunuz için, değer li kat ılım cılara çok teşekkür ediyor um. Bu çalışmalara
başladığ ım ızdan bu yana bize eşlik eden, emek veren çok değerli uzmanlar ım ıza da
teşekkür ediyoru m. İnşallah, çok güzel bir toplant ı olacağını umuyorum. Ben
psikolojik danışm anım, kognitif ve davranışçı t erapist im. Aile danışmanlığ ı, evlilik
ve çif t terapileri alanlar ında uzman olar ak çalışt ım. Konuya yak ından ilgiliyim, aile
bütünlüğüyle ilgili olar a k. İnşallah, bu toplant ıdan da çok ver imli sonuçlar
alacağ ım ızı düşünüyorum. Diğer toplant ılar ım ızda da çok güzel ist işarede bulunduk,
çok iyi f ikirler aldık. Bunlar ı raporlar ım ıza yansıtacağ ız ve inşallah, toplumumuzda
ailemizle ilgili, ailemizin bütünlüğ ünü etkileyen sorunlar üzerinde çalışar ak bu
sorunlar ı mümkün olduğu kadar en aza indirgeme ve bir kısm ını da ortadan
kaldırma şansım ız olursa çok güzel olacak. İnşallah, bu konuda başar ılı olur uz.
Bizim Kom isyonumuzla ilgili bazen yanlış anlaşılm a oluyor çünkü uzun adında
boşanmalar ın sebepler ini araşt ırma da var. Amacım ız boşanmalar ı tamam en
ortadan kaldırmak değil am a mümkün olduğu kadar aileler in dağ ılmasını
engellersek ve özellikle çocuklar ım ızın üstün yarar ına, sağlık lı evlilikler ve evlilik
sonrası sağlık lı i lişkiler oluşturmayı başar ırsak, zannediyor um , birçok toplumsal
sorunun önüne de g eçeceğim izi düşünüyorum.
Sizler le bir likte olmak çok güzel. H epinizi sayg ıyla selamlıyor um.
Teşekkür ederim.
ALİ ÖZKAYA ( Af yonkarahisar) – Sayın Valim, Sayın Başk an, sayg ıdeğer
millet vekili
arkadaşlar ım,
Düzce’den
kat ılan
değerli
kat ılımcılar
ve
Komisyonum uzun çok sayg ıdeğer uzmanlar ı, basınım ızın değerli temsilcileri; AK
PARTİ Af yonkarahisar Millet vekiliyim. Ankara’da serbest avukat idim. Bu Komisyon
münasebetiyle yaklaşık üç ayı aşk ın bir süredir arkadaşlar ım ızla Türkiye'nin her
yer inde çalışıyoruz.
Türkiye Büyük Millet Meclisi aile bütünlüğünü etkileyen hususlar ı ve özellikle
boşanmayla
ilgili
sebepler i
araşt ırma
görevini
verdi
Komisyonumuza.
Komisyonum uza
kat ıl an
siz
değerli
katılımcılardan,
özellikle
uygulamacı
arkadaşlar dan şu konulardaki görüş ve düşüncelerini, öner ilerini istirham ediyor um.
Bilhassa boşanma davası süreçlerindeki Medeni K anun’dan kaynaklanan sorunlar
var m ıdır ? Varsa nasıl bir düzenlemeyle bu konuyu daha iyi çözebilir iz? 6284 sayılı
Kanun’dan, bilhassa evden uzaklaşt ırm a tedbiriyle ilgili mahkemede aile hâkimi
arkadaşım ız, emniyet ve jandarmam ızın bu konudaki uygulamalar ından kaynaklanan
sorunlar nelerdir? Çocuklar ın icrayla tesliminden kaynak lanan sık ınt ılarda hangi
çözümü üret irsek daha doğru olur? Aile hekimliği ile aile danışmanlığ ını bir arada,
bir leşt irmekle ilgili nasıl katkılar olur? Bu ve benzer i konularda… Biz çok daha f azla
konu tespit ettik ancak sizler de bilhassa uygulamada gördüğ ünüz somut önerileri
sunarsanız, bur ada da olabilir, “Ben bugün yetişt iremedim, zaman yetmedi, tam
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if ade
edemedim.”
dediğiniz
hususlar ı
da
yazılı
olarak
Komisyonumuza
gönderdiğinizde mutlaka bunlar ı uzman arkadaşlar ım ız, bizler değerlendireceğiz ve
rapora geçeceğiz. Amacım ız kendimize kısa, orta vadeli hedef ler koyup mevzuat
değişikliği yapabileceğimiz… Çünkü, dört parti müşterek bir komisyon kurulması
için teklif verdi. Komisyonun rapor lar ının çok önemli bir kısm ı da yani bugüne
kadarki konuşmalar ım ızla, o y birliğine yakın sonuçlar la f ikirler üreteceğimiz kanaati
var. Belki kısmen ayr ılacağ ım ız yerler olabilir ama önemli bir k ısm ında partiler in
millet vekiller i aynı düşüneceğine göre Genel Kurulda da işin çözümü daha kolay
olacakt ır kanaati var . Uygulamaya y önelik, idareye yönelik tedbir ler imizi de, bunlar ı
raporlar ım ızda belirt eceğiz. Bu hususu dikkate alarak arkadaşlar ım ız sunumlar ında
somut öner iler getirir se daha f aydalı olur diyorum.
Teşekkür ediyorum.
ERGÜN TAŞ CI (Ordu) – Yirmi iki yıla yakın kamuda ça lışt ıktan sonra Ordu
Millet vekili olarak Mecliste görev yapmaktayız.
Öncelikle, Sayın Valim başta olmak üzere, sıcak ilginiz ve ev sahipliğiniz için
teşekkür ediyorum.
Komisyon Başkanım ız da ocak ayından itibar en Kom isyon üyeler iyle ber aber
gerçekten, Mec lisin de ilk araşt ırma komisyonu olması nedeniyle ve konunun
önemine binaen, dört aydır çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Meclist eki
çalışmalar ım ıza bu anlamda katkı sunabilecek bütün tar af lar ı, Meclise gelerek
dinleme f ırsat ı bulduk. Hem bir okul gibi oldu bizim için hem de Türkiye'nin ve
büyük milletim izin gücünü daha iyi, sağ lam k ılabilmek için evet, güçlü bir aileye
iht iyaç var. Bizim en güçlü yönümüz olan ailenin -malum iletişim çağ ındayız yaşanan sor unlar ın çözümüne ilişkin çok ciddi bir çalışma y ürütüyoruz ve bu
çalışma r apora bağlandığ ında inşallah, bu yaz Türkiye’de herkesin konuşabileceği,
okuyabileceği ve tart ışabileceği bir çalışmayı çıkarmak istiyoruz.
Dolayısıyla, buradayız, bu güzel şehirde, bu güzel mekânda. Az önce Ali
Bey’in de if ade e ttiği gibi, nedir sorunlar ım ız, nedenler i ve sonuçlar ı üzerine
inşallah, Türkiye'nin hayr ına, m illet imizin hayr ına ve mutluluğuna kat kı
sağlayabilecek bir çalışmanın şu anda paydaşı durumundasınız. Sizlerden burada
bilginizi, yaşadıklar ınızı ve tecr übenizi bizimle paylaşmanızı istiyoruz.
Tekrar ilgi ve destekler iniz için teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.
BAŞKAN - Evet, değerl i katılımcılar, Komisyonumuzda -Ali Bey de bahsetti bazı önceliklerim iz var. Sorun başlıklar ı yaklaşık üç aydır yapt ığ ım ız topl ant ılarda
ortaya çıkt ı. Birkaç rakam ı sizinle paylaşmak ist iyorum, yani, çerçevemizi
belir lemek adına: Türkiye’de 2015 yıl ı itibar ıyla 600 bin evlilik gerçekleşti, 130 bin
de boşanma. Bu 130 bin boşanan, aşağ ı yukar ı tabii geçmiş yıllara sari h bir
boşanma söz konusu ama şöyle de bir ver i var elimizde: Boşananlar ın bir kısm ı,
daha doğrusu boşananlar ın yüzde 73’ü t ekrar evlilik yapıyor. Doğaldır çünkü Türk
toplumu evliliğe meyilli bir toplum sosyolojik olar ak ama bu yüzde 73’ün yüzde 12’si
boşandığ ı eşiyle ev leniyor. Bu da aşağ ı yukar ı yıllık ortalam aya vur duğunuzda 10 11 bin çif t ediyor. Şunu diyebilir iz: Hızlı boşanıyor ki tekrar boşandığ ı eşiyle
evleniyor. O anlam da , bu hızl ı boşanma sürecini göz önünde bulundurmam ız
önemli.
İkinci bir konu, Ali Bey’in bah sett iği Kom isyonun ilk günü gündemimizde olan
bir konu. Velayeti alan taraf ın, çocuğu diğer taraf a, diğer eşe kişisel ilişki tesisi
oluşmadığ ı zaman İ cra Kanunu marif etiyle, icra marif etiyle çocuğun kişisel ilişki
tesis edilmesi diğer ebeveynle. Bu , 21’inci yüzyıl ın Türkiyesi’ne hiç yak ışmayan bir
durum, çocuk açısından ciddi travm atik bir durum. Bu iki konu daha t oplant ıya
başlarken, ilk gün gündem imizdeydi bizim. Zaman içinde f arklı konular da gündeme
geldi, Ali Bey bahsetti onlar dan. Şöyle bir kayg ım ız y ok: Aman, ne olur, her şeye
rağmen, bu ilişki sürdürülsün. Böyle bir şey yok zaten. Sürdürülmeyen bir ilişki
sürdürülmüyor ama şu da gerçek Türkiye’deki -avukatlar ım ız da birazdan
söyleyecek belki- boşanmalar ın kahir ekseriyet i çekişmeli geçiyor. İnsanlar o
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çekişmeli boşanma sonucunda hem velayette anlaşam ıyor hem mal paylaşım ında
anlaşam ıyor ve bu süreçte hele çocuklar ı varsa çok yıpranm ış, örselenmiş bir
ilişkiyle devam ediyor lar hayat lar ına ve o çocuklar için sağlıklı bir ebeveyn
olam ıyor lar. Bu anlamda bir mekanizm aya, bir sosyal dest ek mekanizmasını, bir
sosyal hizmet mekanizmasına ihtiyaç olduğu aşikâr. Aile Bakanlığ ı bu anlamda bir
pilot çalışma yapt ı, önemli bir çalışma, verilerini biz Ankara’da dinledik, son derece
sağlıklı ver ileri, geri dönüşleri var. Muhtemeldir ki bunun yayg ınlaşt ır ılm ası
konusunda bir görüş oluşacak Komisyonumuzda zaman içinde.
Kabaca çerçeveyi çizdim ama Düzce özelinde , Sayın Valime ver eceğim şimdi
sözü, bize bu alanda, çalışt ığ ım ız alanda… Ha, şunu da söyleyeyim: Sadece aile
dediğimizde biz Komisyon olarak kadın ve erkek, karı -koca ilişkisini anlam ıyor uz.
Genelde aile, aile içi çat ışma dediğinizde hemen akla kar ı -koca ilişkisi ve bu
çat ışmalar geliyor ama biz medeni hâlimiz değişince aile olmayız, biz bir aileye
doğar ız yani doğum umuzla başlar bir aileyle ilişkimiz. O ailede bir engelli birey
olabilir, o ailede bir yaşlı birey olabil ir, o aile geniş aile olabilir, çekirdek aile
olabilir; biz aileye bütüncül bakmayı ter cih ediyoruz. Onun için, engelliler alanın da
çalışanlar, yaş lılar alanında çalışanlar, varsa madde bağ ımlıl ığ ı -Türkiye’de sorun
oluşturmaya başladı art ık biliyorsunuz - alanında çalışanlar, biraz bütüncül
yaklaşalım istedik. Çünkü boşanma sürecine girdiğinde bir aile, çif tler, art ık sorunu
konuşuyor oluyoruz, hukuk la muhatap oluyorlar ve sorunu konuşuyoruz. Oysa onun
öncesinde koruyucu, önleyici tedbir ler son derece önemli. Kadının güçlendir ilmesi,
var sa o ailedeki engellinin desteklenmesi ve güçlendirilmesi… Şunu biliyoruz: Ağır
engelli doğan çocuklar ın ebeveynler i ne yazık ki uzun süre evlilik sürdürem iyor lar.
Babalar genelde onunla baş edemedikleri için, o ağ ır engellilik durumuyla, yüzde
80’i terk ediyor aileyi. Bakın, hiç başka bir sebep aramayın, demek ki orada engelli
bak ım ı ve hizmet ler i konusunda ya da onun mevzuat ıyla ilgili bazı düzenlemeler e
daha ihtiyaç var gibi ya da babayı destekleyen bazı yöntemlere ihtiyaç var gibi.
Onun için, biz konuyu biraz bütüncül ele aldık, bugün burada madde bağ ımlılığ ını
da konuşacağ ız, engelliliği de konuşacağız, çocuk ve kre şi de konuşacağ ız, çok
bütüncül ele aldık konuyu.
Şimdi, öncelikle, ben, Düzce açısından bir çerçeve sunum yapması
açısından önce Sayın Valimize ver eceğim sözü. Aslında bir kurguyla gidiyorduk,
genelde il müdürlüğümüzden de bir sunum alıp akabinde, aile m ahkemesi
hâkimimiz, boşanma avukatlar ım ızın görüşlerini alıyorduk, teknik uzmanlara daha
sonra gir iyorduk f akat bir mazeret bildir ildi. Ömer Hocam nerede? Ömer Hocam ı
Düzce’de tanıyanlar bilirler, kendisi Düzce’de madde bağ ımlısı gençler le uzun
süredir bir proje yür ütüyor. Bir cenazesi var, Sayın Valimden sonra Ömer Hocaya
ver eceğim sözü. Yani direkt madde bağ ımlılığ ına girmek değildi, biraz daha
ilerleyen zamanlar da girmeyi planlıyorduk ama cenazesinden dolayı kendisine söz
ver eceğim, ondan sonra normal ak ışında devam edeceğiz pr ogramım ıza.
Sayın Valim, buyurun.
DÜZCE VALİSİ ALİ FİDAN – Teşekkür ediyor um Sayın Başkan.
Sayın Başkan, değerli üyeler, değerli katılımcılar; ben de bir genel çerçeve,
Düzce’yle ilgili sizlere kısaca bilgi vermek istiyorum. Akabind e, il müdür ümüz bu
konular la ilgili daha geniş bir sunumu gerçekleşt ireceği için özet bilgiler i size arz
etmek istiyorum.
Düzce 12 Kasım 1999 depr emi sonrasında Türkiye Büyük Millet Meclisinde
9/12/1999 tarihinde kabul edilen bir kanun hükmünde kararnamey le il oluyor. Bu
yönüyle, Türkiye'nin en genç ili konumunda. 7 ilçesi, 2 beldesi, 279 köyü bulunan
ilim izin yüzölçümü 2.492 kilometrekare. 2015 yılı sonu it ibar ıyla ilimizin toplam
nüf usu 360 bin 388. İlimiz, iller sıralamasına bak ıldığ ında, nüf us büyüklüğ ünde
51’inci, yüzölçümünde 78’inci, nüf us yoğunluğunda ise 16’ncı sırada bulunmaktadır.
Nüf usun yüzde 62,2’sine tekabül eden 224 bin 282’si il ve ilçe merkezlerinde, yüzde
37,8’ine tekabül eden 136 bin 106 kişi ise belde ve köylerde yaşam ını
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sürdürmektedir . Ayr ıca, toplam nüf usun yüzde 50, 27’si erkeklerden, yüzde 49,73’ü
ise kadınlardan oluşmaktadır. Nüf usun yaş gruplar ına baktığ ım ızda, ilimizde
yoğunluğun hem kadınlar da hem erkeklerde genç ve orta yaş grubunda olduğunu
görmekteyiz.
Medeniyet imizde kutsal bir değeri haiz olan aile kurumu toplumumuzun
gelenek, görenek, dil ve inanç gibi ayırt edici temel özellikler inin, temel değerler inin
yaşat ıldığ ı ve gelecek nesiller e aktarıldığ ı en küçük öğesi ve temel taşıdır.
Toplumun huzur ve mutluluğu, geleceğe güven le yürümesini sağlayacak sağlıklı
nesiller in yetişt irilm esi, aile kurumunun sağlıklı bir şekilde kurulması ve güçlü bir
şekilde yaşat ılmasıyla doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle, bu konuda ülke genelinde
uygulanacak politikalar ın belirlenmesinin yanında, yer elde kamu kurum ve
kuruluşlar ı ile yerel yönet imler t araf ından yapılan çalışmalar , yürütülen projeler ve
hizmet sunum u esnasında bu hususun öncelikli olar ak göz önünde bulundurulması
çok büyük önem taşımaktadır. Ayr ıca, bu konu birçok kurum ve kuruluşun gö r ev
alanını ilgilendirdiğinden değişik kurum ve kuruluşlar taraf ından yapılan
çalışmalar ın bütüncül bir anlayışla yürütülmesi, etkin bir iş birliği ve
koordinasyonun
sağlanması
gerekmektedir.
Toplumun
doğru
bir
şekilde
bilgilendir ilmesinin yanında, sivil t oplum kuruluşlar ı ile değişik toplum kesimlerinin
katkılar ının sağlanm ası da diğer önemli bir husus olarak karşım ıza çıkmaktadır.
Bu kapsamda, değişik hizmetleri yür üten kurumlar ın bir ortak çalışma
yür ütmesi kapsam ında, ilimizde en son örnek olarak, Bele diye Başkanlığ ım ız, İl
Sağlık Müdürlüğümüz ve Aile ve Sosyal Polit ikalar İl Müdür lüğümüz taraf ından evde
bak ım hizmet ler iyle ilgili bir protokol im zalandı. Daha önce ayr ı ayr ı, tabii, evde
bak ım hizmet leri, biliyorsunuz, sağlık müdür lüğünün temel görev ala nında ama bu
protokol sonrasında çok önem li bir iyileşme, çok önemli bir memnuniyet art ışı
hissettik. Yeni durumda, bu üç kurum, hizmet götüren, hizmet sunan üç kur um
aileye ortak müdahale ediyor. Sağlık müdürlüğü sağlıkla ilgili tedaviler ini, Aile ve
Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü sosyal yardım lar a ilişkin çalışmalar ı, Belediye
Başkanlığ ı ise evin ve bireylerin kişisel ve çevre temizliğini yapıyor. Dolayısıyl a,
çok önemli bir mesaf e alındı. Bunu biz diğer hizmet ler açısından da iyi bir örnek
olar ak kullanmak istiyor uz.
Yine, yapılan çalışmalara örnek olması bakam ından, Aile ve Sosyal
Polit ikalar İ l Müdürlüğümüz taraf ından, evlilik çağ ına gelmiş ve aile kurmak
amacıyla bir araya gelen çif tlere evlilik öncesi eğit im programlar ı düzenleniyor. Bu
programlar evlilik sonrasında evli çif tlere de ver iliyor. Bunun için İl Millî Eğit im
Müdürlüğü, İl Müf tülüğü, İl Halk Sağlığ ı Müdürlüğü ve İ l Emniyet Müdürlüğünden
108 personel eğiticilerin eğitim ine tabi tutuldu, dolayısıyla, bunlar aileleri rehabilite
edici, onlar ı yönlendirici, eğit ici çalışmalar ı yürütecekler.
2015 yılı Düzce ilim izde, nüf us kayıtlar ım ıza göre 5.476 evlenme
gerçekleştirilm iş. Bunun yanında, 782 çif t ise boşanm ış. Evlenme sayılar ına yıllar
itibar ıyla bakt ığ ım ızda, 2011 yılında 5.288, 2012 yılında 5. 548, 2013 yılında 5.512,
2014 yıl ında 5. 422, 2015 yıl ında ise 5.476 evlenme gerçekleştirilmiş. Evet, evlilikte
stabil bir durum görüyoruz, aşağ ı yukarı aynı sayılarda devam ediyor. Boşanma
sayılar ına bakt ığ ım ızda, aynı yıllar itibar ıyla, 2011 yıl ında 535, 2012 yıl ında 520,
2013 yıl ında 673, 2014 yılında 727, 2015 yıl ında ise 782 boşanma gerçekleştir ilmiş.
Evlenme sayılar ı aşağı yukar ı stabil gerçekleşirken boşanm alar da ise düzenli bir
art ış görüyoruz, bunu özellikle vurgulam ak istiyorum yani bir art ış var.
İlim izde son beş yıl içinde gerçekleşen boşanmalar ın gerçekleştiği sürelere
baktığ ım ızda ise boşanmalar ın daha çok ilk beş yıl içinde gerçekleştiğini görüyoruz
yani oransal olarak bak ıldığ ında, Düzce örneğinde, evlenmeler daha çok ilk beş yıl
içinde gerçekleşiyor.
Aile içi sorunlar ın oluşmasında tabii, maddi yetersizlikler de önemli bir etken
olar ak karşım ıza çıkıyor. Bunun için, ihtiyaç sahibi aileler de özellikle, kadınlar ın
desteklenmesi büyük önem taşıyor. Bu kapsamda, Valiliğim izce yapılan diğer sosya l
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yar dım lar ın yanında, özellikle, doğrudan anneye ödenen şartlı eğit im, sağlık ve
gebelik yardım lar ı olarak ilimizde 2015 yılı içinde 1.802 kadına 604 bin 540 TL
yar dım yapılm ış. Eşi vef at etmiş ve muhtaç dur umda kalm ış olan 266 kadına da
düzenli sosyal ya rdım bağlanm ış olup bunun 2015 yıl ı miktar ı da 702 bin TL olarak
karşım ıza çık ıyor.
Aile içindeki diğer önemli bir sorun, aile içi şiddet konusu, özellikle,
kadınlara yönelik uygulanan aile içi şiddet. Düzce ilim izde 6284 sayıl ı Ailenin
Korunması ve Kadına Karşı Şiddet in Önlenmesine Dair Kanun’un yürürlüğe girdiği,
yayım landığ ı Mart 2012 tar ihinden bu yana kayıt alt ına alınan 3.084 kadına yönelik
şiddet olayı var. Bu şiddet olaylar ında dosya açılan, kendisine yardım yapılan 2.406
birey var, kadın var yani b irçok olay da mükerrer olduğu için, aynı kadınlara, 3.084
olay, 2.406 şiddete uğramış kadın var. Şu an itibar ıyla, aile mahkemesi taraf ından
koruma tedbir i kararı ver ilen ve hâlen aktif koruma alt ında bulunan 52 kadın var
ilim izde.
Aile ve Sosyal Politika lar İl Müdürlüğ ümüz bünyesinde yeni oluşturulan
Şiddet i Önleme ve İ zleme Merkezinde g örevli uzm anlar ım ız özellikle, bu kadınlara
yönelik rehabilite edici çalışmalar ı yürütüyor lar. Bunun yanında, bizim yeni
dönemde, sadece şiddete uğrayan kadınlara yönelik değil de şiddet uygulayan
erkekleri rehabilit e edici, onlara yönelik de bir eğitim çalışması başlatm ayı
düşünüyoruz. Ona yönelik hazırlık lar da tamamlandı, inşallah bu çalışmalar ı da
başlatacağ ız. Gerek şiddet mağduru olan gerekse diğer bakım lardan korunma sı
gereken kadınlar ım ız için Düzce Kadın Konukevi var ve iht iyacı karşılayacak
düzeyde, burada her hangi bir sorunumuz yok.
Parçalanm ış ailelerden geriye kalan en önemli sorunlar dan bir i de hiç
şüphesiz
çocuklar.
Düzce
örneğine
bakt ığ ım ızda,
şu
anda
Düzce’ deki
kurumlar ım ızda koruma alt ında bulunan 151 çocuğun 85’inin, yine, koruyucu aile
yanında bulunan 55 çocuğun 29’unun anne ve babalar ının boşanm ış olduğunu
görüyoruz. Dolayısıyla, devlet in koruması alt ında bulunan çocuklar ın önemli bir
kısm ının aileler ini n ayr ılm ış, boşanm ış aileler olduğunu gör üyoruz. Bu sonuçlar dan
da anlaşılmaktadır ki hem sağlıklı bir neslin yetişmesi hem de toplumumuzun daha
huzur lu olması için aile kurumunun kurulmasından sürdürülmesine ve çocuk
yet işt irilmesine kadar her aşamada çif tlerin bilinçlendirilmesi, eğitilmesi, rehabilit e
edilmesinde hem devlet olarak bizlere, kamu kurumlar ına, yerel yönet imlere hem de
toplumun tüm kesimlerine, sivil toplum kuruluşlar ına önem li görevler düşmektedir.
Sözler ime son verir ken ilim izde gerçekleş tir ilen bu toplant ı ve ziyaret lerle
ilgili olar ak Komisyonumuzun Değerli Başkanı, üye ve uzmanlar ına teşekkür
ediyorum.
Toplumun genelini ve millet imizin geleceğini yak ından ilgilendiren aile
bütünlüğü gibi önemli bir konuda yapılan bu çalışmalar ın mevcut sor unlar ın
tespit ine ve çözümüne önem li katkılar sağlayacağ ı inancıyla çalışmalar ınızda
başar ılar diliyor, tekraren hepinize “Hoş geldiniz.” diyor, sevgi ve sayg ılar ım ı
sunuyorum.
BAŞKAN – Sayın Valime teşekkür ediyoruz.
Basın mensubu arkadaşlara da teşe kkür ediyor uz, kameralar a özellikle.
Toplant ım ızın bundan sonraki k ısm ı… Rahat konuşalım sorunlar ı çünkü istişare
edeceğiz, zaman zaman soru -cevap şeklinde yapacağ ız.
Toplant ının bundan sonraki k ısm ı basına kapalı devam edecek.
Şimdi, bir planlam a yapmak açısından söylüyor um, yaklaşık 20 kişiyi
dinleyeceğiz, bugün davet ettiğimiz, kat ılan; onun için, mümkün mertebe, Ali Bey’in
de bahsettiği gibi, çok nokta, sorunlar ve çözüm öneriler i gibi, beş alt ı dakikada
toparlamam ız lazım her bir konuşmayı çünkü soru lar da gelebilir, sor ularla
açıldığ ında biraz daha süre artabiliyor.
İkincisi: Temel noktalar a değinelim ama mutlaka sizden bir yazılı r apor
isteyeceğiz çünkü temel noktalar ın dışında anlatmak istediğiniz hususlar da olabilir,
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onlar ı yazıl ı olarak sizden a yr ıca mail adresi de vereceğiz, oraya alacağ ız ve
rapora girecek. Yani burada söyleyem ediğim iz şey rapor a girmeyecek gibi bir
kayg ınız olmasın. Onun için, beş alt ı dakikada toparlayacak gibi hazır lık yaparsanız
çok sevinirim.
Az önce de söylediğim gibi ön celikle, Ömer Meydan Hocam ıza ilk sözü
ver eceğim. Normalde direkt madde bağım lılığ ından girmiyoruz ama Ömer
Hocam ızın çok yak ın bir cenazesi var, öğle namazına, ona yet işecek.
Ömer Hoca -Düzceli hemşehr ilerim iz biliyor, ben üyeler imiz için özetleyeyim üç yıldır madde bağım lısı gençlerim izle bir spor kulübü faaliyeti yürütüyor. Hem
f aaliyet iyle ilgili temel bilgiler, sonuçlar ı hem de sorun ve bu alanla ilgili çözüm
öner ileri noktasında kendisini dinleyeceğiz.
Buyurun.
DÜZCE İL MÜFTÜLÜĞÜ İL VAİZİ Ö MER MEYDA N – Sayın vekiller im, Sayın
Valim, değerli katılımcılar; çalışmalar ım 2013 yıl ında Aziziye Mahallesi’nden sokak
temsilciler i tespit et miş ve bunlar la, mahallede bulunan madde bağ ım lısı gençlerin
tespit ine yönelik çalışmalarla başlam ıştır. Tespit edilen say ının yüksek olması
madde bağ ım lısı gençlerin yaşadığ ı, çevredeki diğer f ertlere vermiş olduğu
rahatsızlık lar la, 19 yaşındaki bir gencin madde kullanım ı net icesinde hayat ını
kaybetmesiyle hızl andır ılm ışt ır. Bağ ımlı gençler in uyuşturucu kullanmayan
arkadaşlar ıyla toplant ısı yapılm ış, madde bağ ımlısı gençlerle onlar ın güvenler ini
kazanmaya yönelik yakın ilişkiler kurulmuştur. Madde bağ ımlısı gençler in aileler iyle
ev ziyaretleri yapılar ak görüşülmüş, bağ ımlı genç hakkında bilgi alınm ışt ır. Madde
bağ ımlısı olduğ unu ailesinin bilmediği gençlerle arkadaşlar ı vesilesiyle irt ibat
sağlanm ışt ır. Çalışm alar ın daha sistemli olabilmesi için sportif alanlar oluşturulmuş,
var olan Aziziye Spor Kulübü aktif hâle getirilerek amatör ligde tescil er ilmişt ir.
Aziziye Spor Kulübü nün oyuncular ıyla bu gençler tanışt ır ıl m ış, kaynaşt ır ılm ış ve
beraber spor yapm a imkânı sağlanm ışt ır. Madde bağ ım lısı 6 genç bağ ımlıl ıkt an
kurtarılarak Aziziyespor oyuncusu olarak sahaya çıkması sağlanm ışt ır. Diğerlerine
örnek sağlanması açısından yine idm anlara sporcu özelliği bulunan imam -hatipler,
vaizler, öğretmen arkadaşlar ım ız, hat ta ilçe müf tüler imiz kat ılm ışt ır. Madde
bağ ımlılar ına yönelik kurulan spor kulübü 2’nci amatörde şam piyon olmuş, geçen yıl
1’inci amatörde yine şampiyon olmuş ve bu yıl da s üper amatörde düşmemeye
oynayan bir tak ım hâline gelm iştir.
Aziziye Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kurulmuş, çalışmalar dernek
çat ısı alt ında toplanm ışt ır. Dernek binasında haf tanın pazartesi ve perşembe
akşamlar ı sohbet toplant ılar ı düzenlenm iştir. Sohb et ler uyuşturucuyla mücadele ve
gençler in ahlaki durumlar ını gelişt ir meye yönelik planlanm ışt ır. Sohbet lere
gençler in özel durumlar ı göz önüne alınarak alanında etkili ve uzm an kişiler davet
edilmiştir. İl Müf tüsü Selami Emen başta olmak üzere il ve ilçe m üf tülük
personelinden kat ılım sağlanm ış, Millî Eğitim Müdür lüğüyle bağlant ı kurularak
alanında uzman öğretmenler imizin de kat ılım ı sağlanm ışt ır.
Ahlak derslerinin et kisiyle sahada sportif çalışmalar yapıl ır ken tribünde de
küf ürsüz ortamlar oluşturulm aya b aşlanm ışt ır. Gençlerle cuma sabahlar ı kahvalt ı
buluşmalar ı yapılm ış, İl Müf tüsü Selami Emen' in de kat ılım sağladığ ı buluşma
saatleri dolu dolu geçirilm iştir.
Haf tanın diğer günler inde gençlerle birliktelik sağlanmasına yönelik
Aziziyespor'un idm anlar ına ge nçler in katılım ı sağlanm ışt ır. Mahallinde maddi
destek sağlanar ak f utbol oynamasına ihtiyaç duyulan malzem eler tem in edilmişt ir.
Madde bağ ım lılığ ından dolayı boşanma karar ı alar ak mahkemeye başvuran 5
aileyle görüşülüp kararlar ından vazgeçmeler i sağlanm ış t ır.
Madde bağ ım lısı olan 6 genç Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür lüğüyle
irtibata geçilerek tedavisine yönelik Bolu AMAT EM'e, Sakar ya AMATEM’e sevkleri
yapılm ışt ır.
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Madde bağ ım lılığ ından kurtulan 4 gence Sayın Valim izin de yar dım lar ıyla iş
imkânı sağl anm ışt ır.
Düzce TV'de taraf ımdan düzenlenen “Dinimiz ve Gençliğim iz” konusu alt ında
madde bağ ımlığ ı üzerinde program yapılm ış, program sonrası ailesinde madde
bağ ımlısı olan kişiler taraf ımca bana ulaşm ışlardır.
Ramazan ayında belli camiler de teravih namaz ı buluşmalar ı yapılarak
sonrasında bu kardeşler imize ikramlar yapılm ışt ır.
Madde bağ ım lısı gençlere yönelik ramazan ayında 2 def a if tar programı
düzenlenmiş, sadece bu kardeşler imize yönelik bu programlar devam etmişt ir.
Düzce
İl
Müf tülüğü
koordinesinde
r amazan
boyunca
yerel
televizyonlar ım ızda if tar sohbeti program ında taraf ımdan kat ılım sağlanarak "Zararlı
Alışkanlıklar
ve
Gençliğimiz"
konusu
alt ında
konunun
değerlendirilmesi
planlanm ışt ır.
Madde bağ ım lısı 2 gencimizin evliliği sağ lanm ış, ödül olarak da ramazan ayı
program ında umre programı sağlanm ışt ır.
Özellikle de dönemimiz valisi Ali İhsan Su ve Sayın Valimiz Ali Fidan
Beyef endi’nin de bu arkadaşlar ım ıza ve mahallim ize kat ılım lar ı sağlanm ış, bu
kardeşler imize öz güven sağlanmaya çalışılm ışt ır.
Şu ana kadar yapm ış olduğumuz çalışmalar bunlar dır. Ö zellikle, 2016 ve
2017 yıllar ı içer isindeki yeni projemizde ise maalesef –uzmanlar ım ız da bur ada,
onlar da çok daha iyi biliyor lar - bir veya iki def a bu maddeyi kullanan kardeşimiz
art ık bağım lı hâle gelmeye ba şlıyor ve bu çocuğu ne kadar çalışırsanız çalışın
kurtarmak çok zor oluyor, çok ciddi mesaf e katedilmesi gerekiyor. Benim kanaatim
odur ki, uzmanlar ım ızın söylem iş olduğu odur ki bundan sonra yapacağ ım ız
programlarda bağ ımlı olmadan çocuğa nasıl ulaşabilir iz, dolayısıyla şu andaki
çalışmalar ım ız, önümüzdeki 16 ve 17 projemizde bu var. Aziziye Mahalle’m izde 2
ilköğretim ve lise olması hasebiyle amacım ız bu ilköğretim ve lisedeki
çocuklar ım ıza ulaşabilmek, maddeye başlama yaşının 13 -14’lere düşmesi hasebiyle
de biz de 13 yaşlar ında, 14 -15 yaşlar ına inerek, A takımlar ından vazgeçerek U
takımlar ındaki çocuklara, 13 yaşındaki, 15 yaşındaki çocuklara ulaşmaya
çalışmakt ır. Dolayısıyla, mahallem izde ciddi bir proje hazırlığ ı içerisindeyiz, sosyal
tesis istekler imiz var.
Bir de bu çocuklar ım ızın ulaşabileceği değişik spor alanlar ında ve değişik
dallar da etkin olmaya çalışıyor uz. Özellikle mahallem izde hepim izin malumu olan
bir şey var, kültürümüz ne kadar yükselir se gençler imiz o kadar aydın olacaklardır ,
kendilerine geleceklerdir. Mut laka gönüllülük esasına dayanarak bu 3 okula has
olmak üzere yine derneğimiz adı alt ında bir dershane, “gönüllük esası” adı alt ında
bir dershane kurarak buradaki başar ılı öğrenciler i daha çok sportif f aaliyet lere ve
dershanelere yönlendi rmek istiyoruz.
Çok teşekkür ederim, sağ olun.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Üyeler imizden sor u var mı?
Buyurun.
DENİZ DEPBO YLU (Aydın) - Ömer Bey, öncelikle t ebrik ediyorum.
Çalışmalar ınız gerçekten çok güzel, çok da iyi olm uş çocuklar ın spora
yönlendir ilmesi. Tebr ik ediyorum bu sebepten dolayı.
Bu ar ada, çalışt ığ ınız uzmanlar ın olduğunu söylediniz, Aile ve Sosyal
Polit ikalar İ l Müdürlüğüyle bir likte de çalışt ığ ınızı if ade ettiniz, uzman görüşleri
aldığ ınızı söylediniz. Ben mi kaçırdım bilm iyorum ama özell ikle sormak istiyorum:
Bu çocuklar ın t ıbbi açıdan tedavisi zorunlu. Psikiyatrik değerlendirmeden geçip
sürekli bir psikiyatr ist gözetim i alt ında m ıdır lar?
DÜZCE İL MÜFTÜLÜĞÜ İL VAİZİ Ö MER MEYDAN – Evet, kesinlikle.
Sayın Vekilim, bizim şahsi yapm ış olduğu muz çalışmalar ahlaki, dinî ve
sportif çalışmalardır. Tıbbi çalışmalar a mutlaka yönlendiriyoruz. Yani bizim
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alanım ız olmayan alanlara da asla kar ışm ıyoruz, onlar ı mutlaka kendi alanlar ına,
psikolojik danışmanlara, doktorlara… Mesela, bir doktorumuzla da bi r akşam haf tanın iki akşam ı ders yapıl ıyor - t ıbbi ders yapıl ıyor dâhiliye mütehassısı bir
hocam ızla. Mut laka herkesin kendi alanında çalışmalar yapıyoruz. Biz, hekim ve
t ıbbi bir şeyimiz olm adığ ı için onlara mutlaka yönlendirme yapıyoruz. Zaten, ahlaki
bak ımdan ve sport if alanda belli bir mesaf e katettikten sonra biz yönlendir me
yapıyoruz AMATEM’l ere yani t ıbbi olarak oralara yönlendir iyor uz. Yoksa bizim bu
alanda bir çalışmam ız yok, tamamen yönlendirmemiz var.
DENİZ DEPBOYLU (Aydın) - Yani bu çocuklar sür ekli gözetim alt ında,
psikiyatrist denetim i alt ında… “Denetim” derken sürekli gözler i üstünde değil…
DÜZCE İL MÜFTÜLÜĞÜ İL VAİZİ Ö MER MEYDAN – Mümkün değil, evet.
DENİZ DEPBOYLU (Aydın) - Bak ılması gerekiyor çünkü relaks dönemler
var dır. Sigarayı içenler v e bırakmayı deneyenler bilir ler. Bir süre sonra bir tek
denemeyle, başlamayla, işte bir kez kullanmayla relaks dönemler atak yapar. O
nedenle, psikiyatr istlerin sürekli bilgi, ilet işimde olmanız gerekiyor diye hat ırlatmak
istiyorum.
Teşekkür ediyorum.
DÜZCE İL MÜFTÜLÜĞÜ İL VAİZİ Ö MER MEYDAN – Kesinlikle Sayın Vekilim.
Ama, zat en bizim yani sentet ik uyuşturucuda çok ciddi bir gelişme sağlandı,
büyükler imiz de biliyorlar ama maalesef , bölgemizdeki çok büyük sık ınt ı olan esr ar
konusunda herhangi bir gelişmemi z yok. Ama, bizim zat en özellikle o sentet ik,
kimyasal uyuşturucular ın o patlama dönemindeki çalışmalar ım ız hızlanm ışt ı, onda
da bu uzmanlar ım ızın desteğiyle çok ciddi mesaf eler katettik.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Tabii, kulübün güçlendirilmesi önem li. B u anlamda biz de Ankara’daki
çalışmalardan biraz destek olmaya çalışt ık çünkü tamamen gönüllülük esasıyla
kulübün temel ihtiyaçlar ının da karşılanması gerekiyor.
Başka soru var m ı?
Müdür Bey’le devam edelim.
Bir çerçeve sunum olsun, Düzce’nin genel bir çer çevesini alalım; sonra da
belediyem izin bu anlamdaki çalışm alar ını dinleyeceğiz.
Buyurun Zeki Bey.
DÜZCE AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜR VEKİLİ ZEKİ YI LDIRI M –
Sayın Valim, Sayın Komisyon Başkanım, çok kıymetli kat ılımcılar; sunumum a
başlamadan önce he pinizi sayg ıyla selam lıyorum.
Sayın Valim, “sosyal hizmet” dediğimizde Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığ ım ızın ve İ l Müdür lüğümüzün hizmet sunumlar ının içerisine dâhil ettiğimiz
konulara şöyle bir baktığ ım ızda kadın konusu, çocuk konusu, engelli konusu v e
yaşlı konusunu ilk başta ele alıyor uz. Bu konular ı birbir inden ayr ıt ederek aile
bütünlüğünün korunmasından bahsetmemiz mümkün olmuyor .
Aile bütünlüğünün korunması konusunda öncelikle 2016 yılın ın başında
Şiddet i Önleme ve İzleme Merkezimiz f aaliyete ba şladı. Bilindiği üzere, Şiddeti
Önleme ve İ zleme Merkezlerim iz açılmadan önce mahkemelerce alınan t edbir
kararlar ı bizim taraf ım ızdan sadece kayıt alt ına alınıyor du, izlemesi yapılam ıyordu.
Yeni açılan bu kuruluşumuzla birlikte alınan kararla şiddet vakala r ı izlemeye
alınmaya başlanm ışt ır.
6284 sayıl ı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddet in Önlenmesi… İl
müdürlüğü binam ızda gene ailenin korunmasıyla ilgili bu açılan merkezde kadın
hizmet ler i bir imi, il kadın birim i, Düzce Kadın Konukevine yer leşt irme iş lem leri,
Düzce Şiddet i Önleme ve İ zleme Merkezi hepsi birlikte aynı binada hizmet ler ini
sürdürmektedir.
Şiddet i Önleme ve İzleme Merkezi şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve
önleyici tedbir ler in etkin bir biçimde uygulanmasına yönelik güçlendir ici ve
destek leyici danışm anlık, rehberlik, yönlendirme ve izleme hizmet ler inin verildiği,
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yet erli ve gerekli personelin görev yapt ığ ı ve tercihen kadın personelin istihdam
edildiği, çalışmalar ın yedi gün yirmi dört saat esasına göre yürütüldüğü merkezim iz.
Bir imler imi z: Danışma yönlendirme, psikososyal destek birim i, eğitim bir imi,
iş, meslek danışmalığ ı bir imi, sağlık birim i, polis irtibat birim i ve hukuk birimi
şeklinde yapılanmamız sağlandı.
Düzce’de kadına yönelik şiddet, az önce Sayın Valim iz de bahsett i, 3.084
kayıt lı şiddet vakası var 2012’den bu yana, 2.406 da şiddet mağduru dosya
bulunmakta, 52 dosya da aktif bulunuyor.
Eğitim danışmanlık tedbir ler i: Bu eğit im danışmanlık tedbirleri, bunu bir
kanun teklif i olarak değerlendirmek ist iyoruz. Şöyle ki: Şu anda bu t edbirler
alınm ıyor mahkemelerce. Eğer bu tedbir ler alınırsa, bilindiği üzere, şiddet vakalar ı
bize şiddet olduktan sonra geliyor. Şiddet olduktan, gerçekleştikten sonra ise biz
sadece koruma ve izleme k ısım lar ını yapıyoruz, bir de alınan tedbirlerde eğer
şiddet gösteren eş aileden uzaklaşt ır ıldığ ında daha karmaşık pr oblemlerle karşı
karşıya kalınıyor. Eş başka bir taraf a gidiyor, bay başka bir taraf a, kadın başka bir
taraf a gidiyor, uzaklaşt ır ılıyor. Uzaklaşt ır ıldığ ında eş gerçekten evden ayr ılıyor m u,
başk a bir taraf a gidiyor mu, gitmiyor m u, onlar ın çok da iyi takip edilemediğini
düşünüyoruz. Bununla ilgili şöyle bir teklif hazır ladık. Diyoruz ki biz: Evden
uzaklaşt ırma kararı ver ilmeden önce eğer danışmanlık ve eğitim tedbir i ver ilebilir se
şiddet eylem ind eki vat andaşım ıza birinci tedbir olarak bu verilecek danışmanlık
veya eğitim tedbirinin neticesinde eş rehabilite edilebilirse şiddetle ilgili kısım lar da
bir geri dönüş yaşanma imkânı ve iht imali olduğuna inanıyoruz. Bu dönüşten sonr a
da eğer hâlâ şiddet g östermeye devam ederse diğer tedbirlerin uygulanm ası
gerektiğine inanıyor uz.
Bu eğit im danışmanlık tedbir lerinin içer isinde bizim bakanlığ ım ızın
hazır lam ış olduğu aile eğ itim programlar ının içer iklerinden seçtiğim iz şiddet
gösteren vat andaşlar ım ıza, eşler e şu eğitimler ver ilse uygun diye düşündük:
Evliliğin ilk yıllar ı, sağlıklı bir evlilik için evlilik çat ışmasına sebep olan f aktörler ve
çözüm yollar ı, kadın ve erkek, ailede rol dağ ılım ı; hısım, akraba ve evliliğiniz; ana,
baba olm ak; sağlıklı aile, sağlı ksız aile, ailenin sağladığ ı imkânlar ve güçler, ailece
bir likte. Eğitim tedbirine devam ediyoruz. Aile yaşam becerileri, aile içi ilet işim in
temel unsur lar ı, ailenin kendi doğal kaynaklar ını kullanma yoluyla problem çözme
becer isinin kazanılm ası, bir kriz durumu olarak boşanma olgusu, kişi haklar ı, aile
hayat ının korunması, aile hukuku, ilk tuğla aile, evliliğe bağlı mamul konular, küçük
insanlar ın büyük haklar ı, çocuklar, aile içi şiddet, soy bağı; istenmeyen son,
boşanma. Aile bütçesi ve kaynak yönetimi, bunlar alt gelir grubu için düşünülen
eğitim programlar ı; f inansal planlama, para bulmak lazım, olmasa da olur, kredi
kartı kullanma teknik ler i ve tedbir ler i, gerçekçi bir para yönetimi.
Bize gelen vakalar ve izlediğimiz k ısımlarda bu eğitim tedbir i kara r ı
alındığ ında şiddet in önlenmesi ve aile bütünlüğünün korunmasına bir nevi katkı
olacağ ını düşünüyor uz.
BAŞKAN – Müdür Bey, toparlayalım lütf en.
DÜZCE AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜR VEKİLİ ZEKİ YI LDIRI M –
Kurumlar arası koordinasyon: Aile bütünlüğün ün korunması ve şiddetin önlemesiyle
ilgili çalışmalar ım ızda ilim izde İl Kadın Koordinasyon İzleme ve Değerlendir me
Kurumu oluşturulmuş ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde de Sayın Valim izin
Başkanlığ ında ilk toplant ıyı yapt ık.
ASDEP konusu, Aile Sosyal Des tek Projesi Hükûmetin ve Bakanlığ ım ızın
yapt ığ ı bir programdır. Tüm Türkiye’de 1.500 personel alınarak vat andaşlar ım ızın
problemleri yer inde tespit edilecek olup bu yer inde tespitten sonra vatandaş bize
gelmeden, pr oblemleri yer inde tespit edilecek ve hizm et sunumu bu şekilde
vat andaşın ayağ ına götürülmesi planlanmaktadır.
ASDEP’in amacından bahsetmek istiyor um. ASDEP ile vatandaşlar herhangi
bir müracaatta bulunmadan onlar ın ihtiyaçlar ı doğrultusunda bir envanter
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oluşturarak iht iyacı olan vatandaşlara ula şarak yardımlardan f aydalanma
hedef lenmektedir. Böylece tüm vatandaşlar sosyal hizmetlerden ve yar dım lardan
haberdar olmuş olacaklardır. ASDEP, müracaat beklemeden aile içinde yaşanan
sorunlar incelenip çözüm yollar ı geliştir ilecektir.
Ef endim, Düzce’de h enüz pilot il olmadan önce Türkiye’de 5 pilot il uygulama
yapm ışt ı ASDEP’le ilgili. Biz bu f ikirden yola çıkarak Düzce’den merkez ilçe dâhil 7
ilçede sosyal çalışmacı görevlendirdik. Görevlendirdiğimiz bu sosyal çalışmacılar…
Her sosyal çalışmacıya ortalam a 50 bin vatandaşım ız düşüyordu, bu çalışmanın
neticesinde Düzce’yi bölgelere ayırm ış olduk ve problem ler i yer inde tespit etmeye
çalışt ık. Sayın Valimizin de söz ett iği üzere belediye, halk sağlığ ı ve il
müdürlüğümüz arasında yapılan protokolün neticesinde sağlık problemler i, kadına
yönelik şiddet, çocuk problemleri ve toplumsal problemlerin tamam ı ilk incelemede
kontrol alt ına ve gözetim alt ına alınabilecek çalışmayı yapm ış olduk. ASDEP’le ilgili
bütünleşik sosyal yardım ver i tabanına bütün ağa sosyal prob lem ler ver i tabanına
işlenecek ve oradan il müdür lüğümüz ve sosyal hizm et merkezi aracılığ ıyla bu
problemlere çözüm yollar ı geliştir ilecektir .
Eğitim, danışmanlık hizmet ler i, evlilik öncesi eğit im program ı, aile eğit im
program ı ve aileyle boşanma süreci d anışmanlığ ı hizm etlerini il müdürlüğüm üz
yür ütmektedir. Buradan şunu vurgulamak istiyorum: 18 yaşından önce evlilik yapan
kızlar ım ız var. Bu k ızlar ın evlenmesinde mahkemeler eğer evlenmeden önce evlilik
öncesi eğit imi zor unlu hâle getirirse, böyle bir tedb ir olursa beş yıl içerisinde
evlilikler in birçoğu boşanmayla gerçekleşiyor maalesef , bununla ilgili tedbir ler
alınm ış olur diye düşünüyor uz, bunu mecbur kılmam ız gerektiğine inanıyor uz.
Aile eğit im programlar ım ız var. Bu aile eğitim programlar ım ız da Düzce
genelinde 2014 yıl ında 1. 147 kişi eğitimden istif ade etti, 2015 yıl ında da 2.445
vat andaşım ız aile eğitiminden ist if ade etti. Bu aile eğitimleri mahalle mahalle
yapıldı, küçük gruplar hâlinde yapıldı. Evlilik öncesi eğit im de 72 vatandaşım ız
evlilik önces i eğit imi aldı.
BAŞKAN - Toparlayalım.
DÜZCE AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İ L MÜDÜR VEKİLİ ZEKİ YI LDIRI M –
Peki, ef endim.
2015-2016 yıllar ı arasında 163 k ız, 134 erkek olmak üzere toplam 297
korunmaya muhtaçla ilgili işlem yapıldı. 198 çocuk sosyoekonom ik de stek
hizmet inden yararlanmaktadır. Sosyoekonomik destek hizmet i de aile bütünlüğünün
korunması için Bakanlığ ım ızın her ay düzenli olarak aileyi desteklediği bir
programdır. Mahkemece alınan tedbir kararlar ı da sağlık, eğitim, danışmanlık
tedbir ler idir, bu tedbir kararlar ı da gene aile bütünlüğünün korunmasıyla ilgili
çalışmalarda çok önem arz etmektedir.
Ar z eder im ef endim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Yalnız söylediğiniz bir husus vardı, tutanaklara geçtiği için düzeltme iht iyacı
olduğunu düşünüyor um. 6384 ka psam ında evden uzaklaşt ır mayı hiç vermeyelim ilk
etapta diyemeyiz, or ada r isk analizi önemlidir yani kolluğun yapt ığ ı bir r isk analizi
var, o risk analizi yüksek riskli grupta gitsin evine, eğitim verelim, bir daha şiddet
olursa tekrar uzaklaşt ıralım diyem eyiz yüksek riskler için. Bu söylediğinizi ancak
düşük risk grubu için yapabilir iz yani risk analizinde düşük çık ıyorsa eğitim tedbiri
ver elim bakalım diyebilir iz. Çünkü yüksek risk, orta risk grubunda hayat i tehlike söz
konusu, bu durumda mümkün değil, eğ itim tedbir ler i verelim , evden uzaklaşt ırm a
tedbir ini sonr a verelim diyemeyiz. Tutanaklara geçtiği için bunu if ade etme iht iyacı
duydum.
Üyeler imizin sor acağı bir şey var m ı bu konuda?
Devam ediyoruz, şimdi belediyemizin bu anlamda bahset tiğimiz konular
çerçevesindeki etkinlikler açısından anlatacaklar ı var, onlar ı dinleyelim.
Evet, buyurun.
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DÜZCE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ SALİ H KESKİNLİ - Çok Değerli
Başkanım, çok değerli millet vekillerimiz, çok değerli katılımcılar; toplantının
hayır lar a vesile olması dileğ iyle hepinize “Hoş geldiniz.” diyor um.
Ülkemizde 2004 yılından sonr a yerel yönet imler ve sosyal belediyecilik
konusunda önemli düzenlemeler yapılm ışt ır. O dönem 2004 yılında ben yine Meclis
üyesiydim, ilk def a Düzce’de kadın sığ ınmaevi açar ak evde şiddete maruz kalan
kadınlar ım ıza hizmet vermeye başlam ışt ık. Şu anda 1 adet şehir merkezinde, 1 adet
kalıcı konut larda olmak üzere 2 adet hanım lar lokalini hizmete açt ık. Belediye
sınır lar ı içerisinde ihtiyaç sahipler ine sıcak yemek, gıda, giysi yardım lar ım ız dev am
etmektedir. Meslek edindirme kurslar ı açılm ışt ır. 2015 -2016 öğretim döneminde
açılan kurslar ım ız aşçı çırağ ı, but ik pasta yapım ı, telkâri, resim, çini, seramik,
mef ruşat, iğne oyası, nikâh şekeri, süsleme, takı aksesuar lar ı yapım kurslar ına 8
kursiyer eğit im verilmiştir. Ayr ıca İŞKUR ortaklığ ıyla düzenlenen 12 dönem sürm esi
planlanan girişimcilik kursunun 6 dönemi tamam lanm ış, kurslar ım ız devam
etmektedir. Sayın Valim iz bahsetmişt i sosyal hizmet lerle evde bak ım… Buna
ilaveten her ay Düzce’de belediyem iz t araf ından bir ihtiyaç sahibi evin bak ım ını
üstlendik. 65 yaş üstü yaşlılar ım ıza hizmet için eski belediyemizde bir lokal
hazır lıyor uz; gündüz cami köşelerinde, sokaklarda kalmasınlar diye öğle yemeği,
çay, kahve ve gazet e okuması için bir lokal hazır ladık .
BAŞKAN – Sadece erkeklere diye düşünmüyorsunuz değil mi?
DÜZCE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ SALİ H KESKİ NLİ - Hayır, karışık…
BAŞKAN – Kar ışık gelmez hanım lar, hanım lar ı da düşünelim olmazsa
Başkanım.
DÜZCE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ SALİH KESKİNLİ – Kent konseyim i zde
de kadın meclisi kurarak hizmetlerimiz devam etmektedir.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Başkanım.
BAŞKAN – Üyelerim izden sor u yoksa devam edelim.
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisar) - 10 meslek edindirme kursu saydınız ama “8
kişi eğitim aldı.” de diniz. Orada bir rakam hatası m ı oldu?
DÜZCE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ SALİ H KESKİ NLİ - 800 kişi…
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisar) – Bir sayısal hata olduğunu anladım da “8”
dediniz.
BAŞKAN – Evet, devam ediyoruz.
Şimdi Aile Hâkimi Güler dem Altun Hanım , hoş geldi niz Hâkim e Hanım.
Özellikle hem bu Medeni Kanun’dan kaynaklanan dur um hem de 6284
değişik… Yani Düzce ölçeğindeki sorun başlıklar ı, uygulamalardaki sorunlar ve
çözüm öner iler i.
Buyurun
AİLE HÂKİ Mİ GÜLERDEM ALTUN - Değerli Başkan ve değerli kat ılımcılar;
ben üç yıldır Düzce aile hâkimi olarak çalışıyorum. Yıl lık esasım ız 730, iki
mahkeme olduğumuz düşünülürse yaklaşık 1.500, değişik iş dosyam ız da benimki
360, diğer hâkimin de 360 olduğu düşünülürse yaklaşık 750’ye yaklaşıyor
ver diğim iz kararlar. Son iki yı ldır bu işe çok kaf a yoruyorum, uzmanlara
gönderiyorum, kendim dil döküyorum ama şunu f ark ettim, bar ışt ırdığ ım her 5
çif tten 3’ü, 4’ü gene kesin geliyor ve boşanıyor lar, o konuda başar ım ız yüzde 50
bile değil. Bunun neden böyle olduğunu düşüne düşüne şuna karar verdim: Ortalık
dağ ıldıktan sonra bize geliyor her şey, ortalığ ı toplamak kalıyor bize, her şey
kır ılıyor, dökülüyor, biz k ır ık eşyalar ı dağıt ıyoruz, çocuklar ı dağ ıt ıyoruz. O noktaya
gelmeden önce yapılması gereken şey bilinçlendirmek. Bizde 18 yaşı nı dolduran
her iki insan dilediği gibi evlenebiliyor, bu, bu kadar basit ve rahat olmamalı diye
düşünüyorum, k ısa bir eğitim program ından geçir ilmeli, haklar ı ve yükümlülükler ini
bilmeden evleniyor lar. Örneğin ziynet eşyalar ı yüzünden bir sürü çif t boşuyo r uz.
Evleniyor lar, bir ay sonra karı koca doktorlar, paraya da iht iyaçlar ı yok ama
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düğünde tak ılan ziynet eşyalar ının kadına ait olduğu konusunda ne adam ın bir f ikri
var, ne adam ın ailesinin… Adam duruşm ada “Benim ailemin t aktıklar ı da m ı kadına
ait?” diyor. Evet, onlar da kadına ait diyorum. Bir f ikri yok, aynı şekilde kadın
kendisi de çalışıyor ama…
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisar) - Yarg ıtay böyle diyor çünkü.
BAŞKAN – Örf de böyle diyor ya, örf de böyle diyor.
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisar) - Yok, örf böyle dem iyor, Yarg ıtay böyle diyor,
imam böyle diyor.
AİLE HÂKİ Mİ GÜLERDEM ALTUN – ...evin maddi giderlerine katkı sağlama
yükümlülüğü olduğu konusunda bilince sahip değil. Sanki kadın kazandığ ını
kendisine harcayacak ama adam evi geçindir ecek diye düşünüyor. O yü zden
haklar ı, yükümlülükleri kısa bir eğitim program ından geçirilerek mutlaka kadına,
erkeğe öğretilmeli.
Cinsel bir liktelik kuramamaktan tutun da müşterek konut tahsis etmek
konusunda bile yükümlülüklerini, haklar ını bilm iyor lar; bu yüzden boşu boşuna bi r
sürü çif ti boşuyor uz. Aynı şekilde evlenmeye izinlerde de 16, 17 yaşındaki
gençler imize hâkim evlenmeye izin kararı verince evlenebiliyor, bunlar ı biz tensiple
doktora sevk ediyor uz, ak ıl hast alığ ı var m ı, evlenmeye engel bir hâli var m ı diye.
Ben bir de ayr ıca psikoloğa, sosyal çalışma uzmanıma sevk ediyorum ama bunu bir
tek ben yapıyorum, eğer bu bir yasal zemine giderse şöyle olur: Tensiple hâkimler
bu gençleri aynı zam anda uzmana sevk ederler, onlar burada haklar ını,
yükümlülüklerini öğrenir ler, ondan sonra bu işe kalk ışır lar, bilinçli olurlar.
Yine, çocuk sahibi olmak isteyen insanlar için de mut laka eğitim program ına
tabi tutulması gerekiyor. Devlet mutlaka ana babalara “Çocuklar ınızı düzgün
yet işt irin, ben bu işin takipçisiyim.” mesaj ını vermeli. O yüzden annelere annelik
nasıl yapılır, babalara baba olmak nasıl bir şeydir, bunu anlatmak öğretmek
gerekiyor.
6284 sayıl ı Yasa kapsam ında epey bir çalışma yapt ık, kolluk görevliler iyle
de görüştük, zorlam a hapsinin düzenlendiği hükümler çok açık değil, n e zaman
uygulanır, ne zaman inf az edilir, belli değil. Biz en sonunda uygulamacılar olarak
kesinleşince uygulanır aynı cezada verdiğimiz şeyler gibi diye düşünüyor uz ama o
da bazen gecikmesi telaf isi mümkün olm ayan zararlar ı doğuruyor. Bir zorlama hapsi
kararı kesinleşene kadar bir buçuk, iki haf ta geçiyor, tebligat yapılacak derken iki
haf ta, üç haf ta. O iki haf ta, üç haf ta içerisinde adam ın kadını doğrama, öldürme
riski çok yüksek, tam caydır ıcılık özelliğini kazanması için belki gene kesinleşmesi
beklene bilir ama o arada mut laka bir danışmanlık tedbir i zorunlu olarak daha
kesinleşmese bile uygulanabilir, bu f aydalı olabilir.
Aynı şekilde t edbir süreleri konusunda da “Alt ı aya kadar tedbir ver ilir.” diyor
Yasa. Uzun süreli evden uzaklaşt ırma aile hayat ını hepten bitir iyor. Ben evden
uzaklaşt ırma karar ını veriyorum ama yaklaşık iki haf ta ver iyoruz biz iki aile
hâkimiyiz, ikimiz de öyle ver iyor uz. Bazı asliye hukuk hâkimler i aile davalar ı az
olduğu için tecrübeli olmuyor lar, onlar alt ı ay evden uzaklaşt ırma veriyor mesela,
zat en kadın şikâyet ediyor “Adam eve gelmiyor, evle ilgilenmiyor, dost lar ı var, beni
aldat ıyor.” diyor. Bir de alt ı ay evden uzaklaşt ırma verince hâkim kararıyla gidiyor
dostunun evine yerleşiyor. Bunun bir başka sakıncası daha var.
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisar) - Tersi de oluyormuş Hâkime Hanım.
AİLE HÂKİ Mİ GÜLERDEM ALTUN – Gönderiyor lar kadınlar değil mi?
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisar) - Yok, kadınlar erkeği gönderip arkadaşını
alıyor larm ış.
AİLE HÂKİ Mİ G ÜLERDEM ALTUN – Adam ı içer i alıyor lar, o az oluyor
genelde, pek olmuyor.
BAŞKAN – Orada ama erkekler çok dillendiriyor ama bence de sayıca ve
görece az olduğu.
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AİLE HÂKİ Mİ GÜLERDEM ALTUN – Ben bir tane dayak yiyen adam için
tedbir verdim bugüne kadar yani yıllık 360 taneden 359’u kadınlar mağdu r.
Bunun bir başka sonucu daha oluyor, uzun süreli evden uzaklaşt ırmalar;
şikâyetten vazgeçme yasada nasıl düzenlenmiş, düzenlenmemiş. Vazgeçme hâlinde
ne olacağ ı belli değ il, uzun süre verince zaten kadın çalışm ıyorsa evin geçimini
sağlayam ıyor, evin har cı görülmüyor diye bir ay sonra en f azla hemen gidip
şikâyetten vazgeçiyor. Onda da çoğu bask ı ve şiddet alt ında vazgeçt iğini ya da
aileler in yönlendirmeler i alt ında vazgeçt iklerini düşünüyor um. Bize bir dilekçe ver ip
gidiyorlar, biz ver irken kadının yüz i f adesini bile göremiyoruz, ön bür odan ver ilmiş
bir dilekçe oluyor. Ben o konuda şöyle bir uygulama başlattım. 5 -1 (a) maddesi
uyar ınca verdiğimiz hakaret, şiddet uygulamama tedbir inin devam ına diyorum, o
konuda şikâyetten vazgeçme olsa bile diyorum ki: Eşl er in bir bir ler ine hakar et
etmeme yükümlülüğ ü zaten var dır, saygı gösterme yükümlülüğü ama diğer evden
uzaklaşt ırma, şunu, bunu , aile hayat ının devam ı için deyip kaldır ıyorum. Ama, bunu
bir tek ben yapıyorum, benim dışımda yapan bir hâkim görmedim, belki ya sal bir
statüye uygun oturtulursa daha iyi olabilir .
Velayet konusunda da kişisel ilişki -şahsi münasebet eski adıyla - karar ı
ver iyoruz ama icra kanalıyla yerine getirilmesi çok sak ıncalı şeyler e sebebiyet
ver iyor, çocuklar için travmat ik oluyor. Ben bu k onuda ASPİ M aracılığ ıyla bunun
inf az edilebileceğini düşünüyorum, o konuda da bir çalışma yapılabilir.
Bunun dışında eklem ek istediğim çok elzem bir şey yok. Teşekkür ederim.
Sorunuz varsa alabilirim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahis ar) – Kısa k ısa…
Bir: Daha önceki 166/4 üç yıllık sürenin bir yıla indir ilmesiyle ilgili bir öner i
var, siz ne ekliyorsunuz?
İki: Aile hukukuna ilişkin davalar ın basit yarg ılama usulü ve gizlilik kararı
içinde yapılm asıyla ilgili düşünceler var. Bu konudak i düşünceniz nedir?
Bu ikisini sor uyorum.
BAŞKAN – Bayram Bey’in sorusuna, ikisine beraber cevap verin.
BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) – Birçok aile hâkimimiz, iller i gezdiğim izde,
söylediklerinde gerçekten boşanmamalar ı için büyük çaba sarf ettiklerini,
tavsiyelerde bulunduklar ını ama bazı zamanlarda da tavsiyenin yanlış anlaşıldığı
konusunda bir kanaat var, bu doğru mu?
AİLE HÂKİ Mİ GÜLERDEM ALTUN - Doğru.
BAŞKAN – İhsasır ey konusu var.
BAYRAM ÖZÇELİ K (Burdur) – Siz aile danışmanlığ ı eğit imi aldınız m ı? Yani,
aile hâkim ler imizin çoğunluğunda yeterli, f edakâr bir şekilde onu ort aya
koyabiliyorsunuz, böyle bir eğit im aldınız mı?
BAŞKAN – Evli misiniz, bir de onu soralım.
AİLE HÂKİ Mİ GÜLERDEM ALTUN - Tabii, evliyim. Zaten Aile Mahkemelerinin
Kuruluşu Hakkında Ka nun’da “Tercihen evli ve çocuklu olanlar ile yüksek lisans
yapm ış olanlar atanır.” diyor.
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisar) - “Tercihen” dediği için bekâr olanlar da
varm ış az da olsa.
AİLE HÂKİ Mİ GÜLERDEM ALTUN - Düzce’ye gelene kadar hâkimler imiz yaş
olar ak artık evlenme çağını çoktan geçmiş oluyorlar.
DENİZ DEPBO YLU ( Aydın) – Sayın vekilimizin bir sorusuna biraz düzeltme
yaparak belki de sor acağ ım.
Aile danışmanlığ ı k onusunda hukukçu arkadaşlar ım ıza sert if ika verilm iyor,
meslek elemanlar ı f arklı ama size yön elik aile danışmanlığ ı değil de aile
danışmanlığ ının bilgilerinin de içinde olduğu f arklı bir eğitim var m ı diye sorayım
ben size. Gene, aile danışmanlığ ı içer isinde ver ilen dersler var, konular vardır;
onlarla ilgili bir ders alıyor musunuz, bilginiz var m ı bilm iyorum ama.
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Bir de, bar ışt ırmaya çalışt ığ ınızı söylediniz, geri gönder diğinizi söylediniz,
bu süreçte iş birliği yapt ığ ınız bir kuruma, mesela, Aile ve Sosyal Polit ikalar İl
Müdürlüğüne mi gönder iyorsunuz, yoksa sizin adliyenizdek i psikolog arkadaş ınız
var, ona m ı gönder iyor sunuz? Gerçekten, bir uzmandan yar dım alma şansı bugüne
kadar bulabildi mi boşanmaya gelen çif tler, onu merak ediyorum.
Teşekkür ederim.
ERGÜN TAŞCI (Ordu) – Bir de ben bir soru sorabilir miyim?
Gerçekten, gezdiğimiz yer lerde hâkim arkadaşlar ım ızın tespit i çok
aydınlat ıcı oldu. Belki burada Bakanlığ ım ıza ilişkin bir talebiniz var m ı diye, şu
anlamda, birkaç yer de…
Bir incisi: Bakanlığ ım ızın aile hâkimlerine ilişkin özel bir çalışması, hizm et içi
eğitim gibi veyahut da sık sık bi r arada bir organizasyon yapılıyor mu?
İkincisi: Aile hâkim lerinin mutlaka ve mutlaka Bakanlığ ın bir düzenleme ile
yani değişik mahkemelerde görev yapması yerine yani aile hâkimliği şeklinde
başlayarak devam et mesi şeklinde bir çalışma yapıldıysa ihtisasla şma daha iyi olur,
daha iyi sonuç verir diye bir düşüncem var. Ona ilişkin kanaatinizi aldım. Belki
Bakanlığ a ilişkin bur ada da bir mesaj çık ar diye düşünüyorum.
Teşekkür ediyorum.
AİLE HÂKİ Mİ GÜLERDEM ALTUN - Sorular ı not almadım, o yüzden aklıma
geldik çe art ık tersten, önden devam edeceğim.
Eylemli ayr ılıktaki üç yıllık sür e bekleyen taraf için gerçekten çok ızdırap
ver ici oluyor. Bir de şöyle bir şey var: Eskiden -hâkime hanım da bilir boşanmadığ ınız sür ece sadakat yükümlülüğünüz devam ediyor du, şimd i yeni yeni
Yarg ıtay art ık dava tarihini esas alıyor, dava tar ihinden sonr a eğer yeni bir ilişkisi
var sa adam ın, onu ancak yeni bir boşanma davasının konusu sayıyorlar. O, üç yıllık
süre o konuda çok büyük bir sık ınt ı olabiliyor, belki bir buçuk yıla düşür ülebilir. Bir
yıl bana biraz az gibi geldi ama bir -bir buçuk yıl yani çok uçuk f ikir değil yani
düşünülebilir, tart ışılabilir ve kabul edilebilir bir f ikir. Çünkü, kadınlarda bunu
kullanıyorlar.
ALİ ÖZKAYA ( Af yonkarahisar) - Sınırsız naf aka, en çok konuşu lan
konulardan birisi nafakanın sınırsız olması.
AİLE HÂKİ Mİ G ÜLERDEM ALTUN - Evet, o konuda da Anayasa
Mahkemesine götür ülecek bir dosyam var. Bir yıl kadar evli kalm ışlar, naf akaya
bağlanm ış, yirmi yıl dır adam ödediği için if lahı kurumuş vaziyette, “Bu, eşit liğe,
insan haklar ına, her şeye ayk ır ı.” diyor. Naf akanın art ır ılması davasını mecburen
art ık ÜFE or anında hesaplayıp artır ıp ver iyoruz. “ Anayasa Mahkemesine
götüreceğiz.” dediler, bilm iyorum, onda ne olacak? Onda da şöyle bir şey var:
Gene, kötüye kullanılıyor, ömür boyu çalışm ıyor veya SG K’sız, sigortasız, kaçak,
kayıt dışı çalışıyor lar.
Aile hâkim ler i olar ak özel bir aile danışmanlığ ı eğitim inden geçmiyoruz,
f eleğin çember inden geçiyoruz, tam alaylı oluyor uz, çif tler i göre göre… Gerçekten,
salı, perşembe duruşma yapıyor uz, belki haf tada en az 8 -10 çif tin der dini dinliyor uz
hem de uzun uzun dinliyorum, 10 taneden f azla duruşma koyam ıyoruz. Yani, normal
bir mahkemede bir g ünde 30 tane dur uşma yaklaşık yapılır, bizim mahkemeler ağır
ceza mahkemeler i gi bi, en f azla 10 dosya koyabiliyorum. Bir de benim izlediğim,
pornograf ik görüntü, video, f otoğraf ı her hâlde ağ ır ceza mahkemesi başkanlar ı da
izlemiyor, cinsel saldır ı suçlar ına bakanlar bile izlemiyorlar.
BAŞKAN – Aldatmadan dolayı m ı?
AİLE HÂKİ Mİ GÜLERD EM ALTUN - Evet, evet.
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisar) - Ne izliyorsunuz?
AİLE HÂKİ Mİ GÜLERDEM ALTUN - Ayr ıca, söyleyeyim Vekilim: Şimdi,
eşlerin birbir lerini çektiklerini f otoğraf lar veya sevgililer iyle, dostlar ıyla çektikleri
f otoğraf lar veya grup olarak ya pt ıklar ı çeşit li toplum dışı, kabul görmeyen cinsel
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ilişki türlerinin f otoğraf lar ı, videolar ı; bunlar iş boşanma aşamasına gelince
tazm inata konu olacağı için hâkim önüne seriliyor, onlar ı izliyoruz.
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisar) – Biz f otoğraf olarak koyuy orduk.
AİLE HÂKİ Mİ GÜLERDEM ALTUN - Ayr ı bir özel eğit imden geçmiyor uz. Ama,
her mahkeme kadrosunda yasanın kuruluş kanunu gereği bir psikolog, bir sosyolog,
bir sosyal çalışma uzmanı görevlendir iliyor. Bizim pedagogumuz yok, onun dışında
sosyal çalışma uz manım ız ve psikoloğumuz var; ben onlara yönlendir iyor um,
uzm anlar ım ız çalışıyorlar.
Bir de, ASPİ M’le bir likte bir toplant ı yapt ık. Gene oraya da sevk ediyorum,
gönderiyorum. Bir de kendim i zor ladım, 6284 sayıl ı Yasa’da açık, güzel bir
düzenleme yok ama yö netmelikte “Hâkim uygun göreceği her hangi bir tedbir i ver ir.”
diye yuvar lık bir cümle var, oraya dayanarak sürekli öf ke kontrolü ve stresle başa
çıkma yollar ıyla ilgili tedbir ler vermeye başladım. Bu tedbir leri ilk başka verdiğim
zam an başıma bela oldu, ki min uygulayacağ ı belli değil. İl halk sağlığ ı “Belki ben,
belki üniversite.” diyor, üniversite “Biz m i uygulayacağ ız?” diyor du. Onu da açıklığa
kavuşturduk, Zeki Bey’le bir likte çeşit li yazışm alar yapınca bir iş ak ışı öğrendik.
Üniversiteler yer ine getiriy ormuş ama, üniversitenin haber i de yok. Şule Hanım
burada olsaydı, onunla da konuşur duk. İş akışında “Üniversitenin acil t ıp
psikoterapi eğitim merkezi diye bir bir imi çözer.” diyor. Üniversitede böyle bir bir im
yazıl ı olarak bile yok yani kâğıt üstüne bil e yok. Ancak, ben tedbir ver iyorum,
zor luyorum, uğraşıyorum, zar la zor la oluyor. Hep zaten bizim ülkemizdeki şey
kişisel gayret le oluyor, sistematik bir şey yok. Şimdi, ben yaza tayin olup
gideceğim, bizim Düzce Adliyesinden öfke kontrolü tedbir i çıkmayaca k. Çünkü,
herkes alışm ış vaziyette. 5’inci maddenin, (1) (a), (b), (c) evden uzaklaşt ırma,
hakaret etmeme tedbir leriyle geçiyor. Hâlbuki adam için zorlama hapsi çok çok
caydır ıcı değil. Zaten hemen şikâyetten vazgeçiliyor bizim toplumda, hemen aileler
araya gir iyor, “Vay, hapis mi yatacak?” diyor lar. Zorlama hapsi de daha inf az
edilmeden şikâyetten vazgeçildiği için verdiğim zorlama hapsinin belki yüzde
80’inini inf az etmiyoruz, o arada şikâyetten vazgeçiyor lar . Vazgeçmeler ine bir
diyeceğim yok, akıllanacak olan kişi zat en ak ıllanıyordur da mutlaka bunlar ı
danışmanlık sürecinden geçirmek lazım. Bu işi aile mahkemeler i değil de ASPİ M
çözer, ASPİ M’e yönlendirirsek…
BAŞKAN – Şöyle bir şey var ama onu söyleyeyim: Şiddet i önleme merkezi
daha yeni kuruluyor, f aali yete geçmedi henüz. Normalde şiddeti önleme merkezidir
öfke kontrolü program ı. Ankara ŞÖNİ M bunu yapıyor ve Ankara ŞÖNİ M’de şöyle bir
ver i var elimizde: 200 küsur vakaya bakmışlar, 290 m ı dediler, öyle bir vaka. Üç
aylık bir program bu, “Üç aylık program ı uyguladığ ım ız erkekler tekrar aynı suçla
bize gelmedi.” diyorlar, üç aylık pr ogram ı alanlar, öf ke kontrolünü alanlar. Böyle de
önemli bir veri var, o ekiple biz zaten il müdür lüğümüzde o çalışmayı yapacağ ız. Bir
tek Ankara ŞÖNİ M yapıyor pilot olarak onu.
AİLE HÂKİ Mİ GÜLERDEM ALTUN - ŞÖNİ M de ASPİ M’e bağlı değil. Biz
ASPİ M’e yazıyoruz, onlar ın ŞÖNİ M’e yönlendir diğini biliyoruz.
BAŞKAN – Onun için, evet onu yapmam ız lazım Düzce’de.
AİLE HÂKİ Mİ GÜLERDEM ALTUN - Çif tler le konuşurken de ihsasırey diye
bugüne kadar herhangi bir şikâyet duym adım çif tlerden. Genelde olursa avukatlar
bu konuda daha yırt ıcı olabiliyorlar çünkü aile mahkemeler inde avukatlar kraldan
çok kralcı olduklar ı için biraz onlar yönünden sık ınt ı olabilir. Ben hiç böyle bir itham
alt ında kalmadım, daha ziyade “ Sen de kadınsın, sen de anlarsın.” şeklinde bir şey
oluyor, ihsasıreyde bulundum diye olmuyor. Ben iki tar af ı da anlayıp makul
çözümler bulmaya çalışıyorum. Örneğin, işte, kadın bağ ımsız ve müşterek bir konut
istiyor, bu yüzden boşanmak i st iyor. Diyorum ki adama: “Bak, bu senin
yükümlülüğün.” Yani, yarg ılama yapt ığ ım ız zaman ben değil, başka bir hâkim de
olsa buna karar verecek büyük bir iht imalle, bunu yerine getirmezsen bu bir kusur.
Adam ı bu konuda bilinçlendirdiğim zaman “Ha, demek ki bu kadın beni boşarm ış,

T BM M
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
İ ncelenmemiş Tutanaktır
Komisyon : Aile Bütünlüğü
Tarih :11/04/2016

Saat :

Kayıt:AileBüt.

Stenograf :

Uzman :

Sayfa: 17

tazm inata mahkûm edermiş.” diyen hiç olmadı ama taraf lar avukatlılarsa
bilmiyorum, olur mu, olabilir.
DENİZ DEPBO YLU ( Aydın) – Çok kısa bir şey söyleyebilir miyim?
BAŞKAN – Buyurun.
DENİZ DEPBOYLU (Aydın) - Ben sizin bir f ikrinizi almak ist iyorum. Ar a
buluculuk eğitim ler iniz var, bunlar bir iht isas eğitim i gibi. Aile hâkimleri ve bu
konuda çalışan avukat arkadaşlar ım ız için ihtisaslaşma yani ara buluculuk gibi bir
eğitimden geçme, aile, evlilik sorunlar ı, bağ ımlılık ve engelli sorun lar ı gibi, böyle
bir eğitime nasıl bakarsınız veya sizin meslektaşlar ınız nasıl bakar? Böyle bir
eğitimin olmasını ben kendi alanım açısından doğru buluyorum ama hukukçu olar ak
sizin de f ikrinizi alm ak istiyorum.
AİLE HÂKİ Mİ G ÜLERDEM ALTUN - Aile hâkimler inin en büyük yarası aslında
mal rejimleri. Biz, boşanma, naf aka, velayet hükümler ini bir şekilde uyguluyoruz,
onlar da sık ınt ı duymuyoruz ama mal rejimler i konusunda ner edeyse Yarg ıtayda bile
oturmuş tam bir şey olmuyor. Bazen bir konuyu anlat ıyor uz, “Biz im başım ıza öyle
bir olay gelmedi.” diyor tetkik hâkimleri çünkü sayısı, ver isi, çeşidi çok f azla. Ama,
bu ara buluculuk konusunda belki barolar da bir örgütlenme yapılabilir, hâkimlere de
eğitim verilebilir.
DENİZ DEPBOYLU (Aydın) – Aileye bakan, boşanmal ara bakan avukat ve
hâkime hanımlar…
AİLE HÂKİ Mİ GÜLERDEM ALTUN - Sayın Vekilim, bunda şöyle bir şey var:
Burası benim 4’üncu görev yer im, bundan önce asliye hukuk hâkimiydim, ondan
önce asliye ceza hâkimiydim, ondan önce cumhur iyet savcısıydım. Şimdi, ben bu
yaza tayinciyim, bu yaza acaba yetkim ne olacak, belli değil. Biz, eğitim ver iyor uz,
seminer veriyoruz. Şimdi, ben üç yıldır bu mahkemeye kaf a patlatt ım, yüzde 90’ını
da çözdüm, bir sık ınt ım yok art ık. Ama, ben şu an sıf ır lanıyor um, kuradan git miş
hâkim gibiyim; bana ver diğiniz bütün eğitimler, bütün yat ır ımlar boşa gidecek.
BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) – Yani, benim sormak istediğim soru da o
olacakt ı. Aile hâkimi olar ak uzmanlaşt ınız ama yeni tayin dönem inde ner eye
gideceğiniz… Tekrar aile hâkim i uzmanı o lmak ister misiniz, bu noktada m ı devam
etmek istersiniz, böyle bir şey var m ı? “Yok, yeteri kadar çok dinledik, ben bu
alanda çok yıprandım.” gibi bir kanaat oluşuyor mu?
AİLE HÂKİ Mİ GÜLERDEM ALTUN - Aile mahkemeler iyle birkaç kere
Ankara’da hâkime hanım ın da katıldığ ı toplant ılar, sem iner ler oldu; orada k ıdemli
aile hâkim ler iyle ot urup sohbet ettiğim iz zaman senede bir haf ta rehabilitasyona
iht iyacım ız olduğuna karar verdik. Çünkü, gerçekten kendi aile hayat ım ız,
huzurumuz, bak ış açım ız, ne kadar olursa olsun, etkileniyor; sürekli ağlayan insan
görüyoruz, çaresiz insan görüyoruz. Biz de f azla bir şey yapam ıyoruz, onun
çaresizliği bizi ayr ıca kahrediyor. Ben, çocuklar ı bazen eve alıp götürmek istiyorum.
Alayım bunlara ben bakayım yani bu ikisi de bakamayac ak; kadın kötü yola
düşüyor, adam uyuşturucu bağ ımlısı, yurt kültür ünü hiç almasını istemiyorum.
Bazen gerçekten eve götüresim geliyor. Yani, biz bitik hâldeyiz o açıdan.
Ama, iş yüzdesi, terf i konusunda aile m ahkemesi rahat bir mahkeme, çoğu
hâkim ister. Zaten bize sormuyorlar “Ne istersiniz?” diye de, o yüzden benim hiç
öyle bir şeyim yok, gittiğim yer de de olayım m ı diye. Ama, iyi bir aşama kaydett ik,
ben birkaç kere kendi kendime hiç gerek yokken bile toplant ı yapt ım. İ ŞKUR’u,
üniversiteyi, ŞÖNİ M’i, AS Pİ M’i çağ ırdım, kolluğu; “Neler yapılabilir, uygulam ada
neler hatalı, bizden ne bekliyorsunuz, biz sizden neler bekliyoruz?” diye toplant ılar
yapt ım. Şimdi, iyi bir yere getirdik. Hatta, şu öfke kontrolü tedbirini bir sene daha
görseydim, daha iyiydi, en a zından otur ur du üniver sitedeki uygulama, görürdük ama
işte o işler belli olmuyor.
Başka bir sor u var mıydı bilemiyorum, eğer unuttuysam kusura bakmayın.
BAŞKAN – Teşekkür eder im. Çok katkı verdiniz açık söyleyeyim, çok açıkça
if ade ettiniz, çok net , memn un olduk, sağ olun.
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Şimdi, Avukat Sedat Özdem ir aram ızda.
Sizde boşanma davasına yoğunlukla gir en bir avukatsınız. Hâkime hanım ın
söyledikleri çerçevesinde sizi de alayım.
Bu, hâkime hanım ın tanım ladığ ı avukat tipi siz m isiniz, ne dedi? Boşanma
avukatlar ı…
AVUKAT SEDAT ÖZDEMİR – Şimdi, Başkanım, tabii, hâkime hanım ın
mesela, bahsett iği o cinsel içer ikli videolar mesela, bizim baktığ ım ız birkaç tane
dosya da hâkime hanıma düştü. Biz, tabii, mecbur delil olarak dayandık onlara.
Bizim açım ızdan kusur teşkil ediyor du o kişinin yapm ış olduğu eylem yani eşin
yapm ış olduğu eylem. Biz, mecbur olar ak onlar a dayandık hani yoksa aile
mahkemesinde f arklı bir seyir izlemek amacıyla yapmadık onu. Şimdi, mecbur
sunuluyor yani taraf lar hani davayı kazanmak için yapacak b ir şey yok.
İhsasır ey konusu, evet, avukat arkadaşlar arasında aile mahkemeler ine
yönelik böyle bir düşünce var, biz bar o odasında da konuşuyoruz var. Şundan o da
kaynaklanıyor, aslında, vatandaşlar arasında var: Şimdi bir tane bayan tek taraf lı
gidiyor, hiçbir şekilde doktor raporu f alan olmasa, direkt gitse bütün talepler i kabul
edilmiş gibi geliyor yani uzaklaşt ırma karar ı çok rahat bir şekilde alınıyor, “Beni
silahla tehdit etti.” diyor, vatandaşın r uhsat lı silahı alınıp zapt alt ına alınıyor.
Birkaç tane böyle olayım ız oldu yani eşi kadınlar ın da burada bu hükümleri kötüye
kullandık lar ı çok durumlar var. Burada adam ın ruhsatlı silahına, can güvenliği
taşıyan bir kişiyi ruhsatlı silahına aile mahkemesi hâkimi tar af ından el konuldu ve
çok uzun uğraşlar so nunda, iki ay sonra ancak ruhsatlı silahını alabildik ve bu
süreç içer isinde de adam saklanmak zorunda kaldı. Böyle acı verici olaylar da
olabiliyor. Bundan dolayıdır ki, evet, erkekler, çoğu erkek, boşanma sürecine gir en
erkek, aile mahkemeler inin hani ka dınlar ın hep 1 -0 önde başladığ ı şeklinde bir
düşünce var, aynı iş mahkemelerindeki işçiler lehine olduğu gibi aile mahkemesinde
de böyle bir düşünce var.
Şimdi Sayın Başkanım, ben Düzce ilinde yaşanm ış olan, kendi bakm ış
olduğum davalardan ve 4 tane avuka t arkadaşla ber aber hazırladık biz onu. 4 tane
avukat arkadaşın beraber bakm ış olduğu davalar daki boşanma sebepler ini sunum
olar ak ben size sundum, orada 16 -17 başlık alt ında var, onlar ın biz ayr ınt ılı bir
şekilde açık lamasını da yapt ık.
Çok kısa özet olar ak geçmek gerekirse, Düzce ilindeki boşanmalar yani biz
Düzce’de yaşadığ ım ız için hep burada bakıyor uz, 15 başlık alt ında sıralanabilir. Bir,
aldatma; iki, şiddet ve hakaret. Bunlar zat en genel boşanm a sebepleri. Düzce ili
kırsal bir il olması sebebiyle ai le büyükler inin evliliklere aşır ı der ecede etkisi var
kayınvalide ve kayınpederin çünkü Düzce’de genelde geniş aile kavram ı daha
yayg ın, gerek ekonomik sebeplerden gerek baka sebepler den. Aileler er kek
çocuklar ını yanından ayırmak istem iyorlar, aynı evde o turmak istiyorlar. Böyle
olunca da evlilik birliklerine doğrudan müdahaleler i söz konusu oluyor.
Hâkime hanım ın belirtt iği gibi cinsel yaşam konusundaki sık ınt ılar had
saf hada. Yani benim yaşadığ ım bire bir örnek var; kadın, vajinismus hastası, beş yıl
ilişkiye girememiş, bu adam lar beş yıl evlilikler ini devam ett irmişler ama beş yıl ın
sonunda gelm işler boşanmaya. Niye boşanıyorsunuz? Bana erkek geldi, “Ben
karım ı istem iyorum.” İlk önce anlatamadı ama daha sonr adan… Bunu hiç kimseye
de anlatamam ışlar, adam bana ilk boşanma görüşmesinde de anlatamadı bunu.
Daha sonraki görüşmeler imde bundan böyle bir sık ınt ı olduğunu hissettim ve
adamdan bunu öğr endikten sonra eşini çağ ırdım, eşiyle görüştüm, bu tedavi
edilebilir bir şey dedim. Ama kadın hani kapalı bir topl um olduğu için hiçbir zaman
bunu gidip bir isine, ailesine veya psikoloğa veya doktora danışma imkânı
bulamam ış. Sonrasında ben bunu doktora yönlendirdim ve şu anda çocuklar ı oldu,
gayet mutlu bir şekilde yaşıyorlar. Bu konularda da çok boşanmalar bu anlamd a
bizim için sık ınt ı doğ uruyor.
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Düzce’nin tabii metropol şehirlere yak ınlığ ının da evlilikler üzer inde olumsuz
etkiler i var, şöyle: Aileler, evlenme çağındaki gençler met ropol şehir lerde değ işik
yaşam koşullar ını g örebiliyor lar ve evliliklere bak ış açılar ı oradaki, şehirler deki ve
özent i hâline gelen yaşant ılar sebebiyle sağlıklı kurulam ıyor.
Kült ür f arklılık lar ı: Düzce 72 etnik grubun yaşadığ ı bir millet, dolayısıyla çok
kültür f arklılıklar ı var. Her etnik grup kendi kültürünü bir şekilde yaşamaya
çalışıyor. Mesela, bir Laz ile Abaza’nın evlendiğini düşündüğünüzde o evliliğin
yür üme ihtim ali hemen neredeyse sıf ıra yak ın çünkü Abazalar ın çok oturmuş
gelenekler i var ve hiçbir şekilde bundan t aviz vermiyor lar.
BAŞKAN – Biraz k ır ıl dı ama bu yeni nesille biraz k ır ıldı.
AVUKAT SEDAT ÖZDEMİR – Çok kır ılmadı Sayın Başkanım yani hâlâ ben
görüyorum çok aşır ı derecede…
Düzce depremden sonra il olmasının akabinde organize sanayi bölgeler inin
hızlı kurulm ası ve teşvik yasalar ının da etkisiyle Düzce’de aşır ı bir sanayi leşme
başladı. Bu sanayileşmeyle beraber kadınlar ın ekonom ik hayattaki iş bulma ve
ekonomik özgür lüklerine ulaşma imkânlar ının artmasına bağlı olarak depr em
öncesinde çalışma hayat ının içer isinde bu kadar yer almayan Düzce kadını deprem
sonrasındaki bu sür eçte aşır ı derecede ekonomik özgürlük ve buna bağlı olar ak
evlilik bir liklerinde tahammülsüzlük yani maalesef , şöyle istat istiki bir veri var: Gelir
durumu kadın açısından ekonomik özgürlük ne kadar artarsa boşanma karar ı ve
boşanma karar ının alınmasındaki kolaylık o derece de art ıyor. Bu kötü bir şey,
kadının ekonom ik özgürlüğünün olması lazım ama maalesef bu, evliliğe f arklı
yansıyor.
BAŞKAN – Tutanaklara geçiyor, bur ada bir düzeltme yapayım.
Yapılan ar aşt ırmalar bize şunu gösteriyor: Kötü giden evlilikle rde kadın
ekonomik durumunu düzeltince boşanm aya gidiyor. Ama evlilik birliği iyi gidiyor sa
bu bir sebep olmuyor. Yani kadın “Ben daha da rahat ladım, boşanayım.” dem iyor.
Kötü giden evlilikler de -araşt ırmalar bunu gösteriyor - kadın ekonomik özgürlüğünü
alınca o evliliği çekmiyor hakikaten. Köt ü giden evlilikler için söylüyor uz. Yani sizin
söylediğinizden şöyle anlam çık ıyor: Ekonomik özgürlüğü olan her kadın boşanma
eğiliminde gibi bir anlam çıkar.
AVUKAT SEDAT ÖZDEMİR – Hayır, hayır, ben o şekilde değil S ayın Vekilim,
şöyle…
BAŞKAN – O zaman ekonomik özgürlüğü olan hiçbir kadın da evliliğe başt a
yanaşmaz gibi bir anlam çıkar, o yanlış olur.
AVUKAT SEDAT ÖZDEMİR – Yani, bakın, benim yaşadığ ım… Bunlar hep
benim mesleki davalarda gördüğüm şeyler.
BAŞKAN – Hayır, hayır, kötü gidiyorsa evlilik, memnun değilse erkekten,
şiddet ya da başka bir şey, geçimsizlik var sa, ekonomik özg ürlüğünü alınca, evet,
kadın o evliliği sonlandırmak ist iyor.
AVUKAT SEDAT ÖZDEMİR – Yani ben boşanma davalar ında bir e bir
yaşadık lar ım ı özet lemeye çalışt ım burada.
Yaşadığ ım iki tane olay var: Ben kadınlar ın avukat ıydım, kadınlar boşanma
amacıyla geldiler ve boşanma sebeplerini sorduğumda kadının direkt bana söylediği
şu: “Ben bu saatten sonra, asgari ücr et alıyorum, eşim de asgari ücret alıyor, ben o
adam ı art ık çekmeyeceğim.” Yani “O zam an bu zamana kadar niye çektin?” “Şu ana
kadar benim gelir im yoktu.” Yani kadının bana bu şekilde deyimini mecburen bu
şekilde yorum luyor um.
Şimdi anlaşmalı boşanmalar Sayın Vekilim, toplant ıya başlarken siz
“Anlaşmalı boşanmalarda daha sonra tekrar evlenmeler art ıyor .” dediniz.
Bu
istatistik aslında Sosyal Güvenlik Yasası’ndaki bir hatadan kaynaklanıyor. Bizim
hukuk sistemimizde muvazaalı boşanma düzenlenmemiş. Muvazaalı boşanma
düzenlenmediği için kız çocuklar ına da babalar ının ölümünden sonra boşanmalar ı
hâlinde gelir bağlanıyor. Düzce ilinde aşır ı derecede bu yönde muvazaalı boşanm a
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yapılıyor. Neticede aile mahkemesi hâkiminin bir yıl ı doldurmuş evlilikler de
anlaşmalı boşanma için müracaat edilmesi hâ linde hâkimin takdir yetkisi yok yani
boşanma karar ı ver mek zorunda. Taraf lar sırf babasından aylığ ını alabilmek adına
anlaşmalı boşanma yapıyor, daha sonradan bunlar işte belli bir süre ekonomiler ini
düzelttikten sonr a tekrar birleşiyorlar. O yüzden, orad aki tekrar birleşme, bu
evlilikler in gerçekten düzeldiği anlam ında yorumlanmaması lazım. Bu ince bir
ayr ınt ı. Bunu da Sosyal Güvenlik Yasası’nda alınacak önlemlerle bunun önüne
geçilmesi mümkün ama Medeni Kanun’umuzda bu muvazaalı boşanm ayı
engelleyecek ma alesef bir hüküm mevcut değil.
ALİ ÖZKAYA ( Af yonkarahisar) - Medeni Kanun’un 2’nci maddesi var, kötüye
kullanılamaz…
AVUKAT SEDAT ÖZDEMİR – Kötüye kullanılamaz ama kullanılıyor ve bunun
bir önlemi yok, önleyemiyor lar. Bir dönem, bunlar suç teşkil ediyordu, SG K
anlam ında dolandır ıcılıktan eşler e dava açıldı ancak daha sonra Yarg ıtay Ceza
Genel Kur ulu bunun dolandır ıcılık suçu oluşmayacağ ını belirtmesiyle beraber büt ün
dosyalar beraat le sonuçlandı. Bunun tek yapt ır ım ı şu anda, Sosyal Güvenlik
Kurumu Başkanlığ ı taraf ından rücu davası, alınan aylık lar ın ve sağlanan
yar dım lar ın rücu davası.
BAŞKAN – 22 binmiş o adet SGK kapsam ında…
AVUKAT SEDAT ÖZDEMİR – Ama işte Başkanım, yani kişiler kendi
üzerlerinde zaten m al tutmuyorlar ve bunlar ın t ahsil kabiliyeti de bu a nlamda yok.
Bir cezai yapt ır ım ı olmadığ ı için, başkaca bir cezai yapt ır ım ı olmadığ ı için, üzerinde
mal tutmadığ ı zam an tahsil edilme imkânı yok. Alınan para gitmiş oluyor bu
anlamda.
Düzce’de yine erken evlenme yaşı da çok büyük bir problem. Erkekler 23 ya ş
alt ı ve kadınlarda 20 yaş alt ı evliliklerde bu evlilik bir liğinin sağlıklı yür ümediğini ve
çok kısa sürede bu evlilikler in sona erdiği birçok davada önümüze geldi. O yüzden
bu evlenme yaşı konusunda Medeni Kanun’da düzeltme yapılabilir mi, art ık o sizin
takdiriniz.
Düzce’de tabii depr emin evlilikler üzer inde çok büyük etkisi oldu. Deprem in
akabinde insanlar birbiriyle çok yak ın mesaf edeki çadır kentlerde, pref abrik
konutlarda uzun sür eli yaşam sürmek zorunda kaldılar ve bu uzun süreli yaşam
süresi içeris inde aileler in mahremiyeti diye bir şey kalmadı yani iki çadır arasında
hiçbir şekilde mahremiyet kalmadı ve bir sürü insan hiç tanımadığ ı insanlarla aynı
ortamda yaşam ak zorunda kaldı. Yine, bu kalıcı konutlar ve TOKİ evler inde yaşanan
durum da aynı süreç . Yani hiç tanımadığ ı ve aynı kültürü paylaşamayacağ ı ve aynı
ortam ı paylaşamayacağ ı kişilerle yan yana komşuluk yapmak zorunda kaldı ve bu
da evliliklere çok olumsuz etkiler doğurdu.
İletişim araçlar ı Düzce’de çok kötü kullanılıyor maalesef . O eşler aras ındaki
sapık ilişkiler in, işt e o pornograf ik görüntüler in yayg ınlaşmasında bu iletişim
araçlar ının kötü kullanılmasının da etkisi var. Sosyal paylaşım arkadaşlık siteler i,
Facebook, bunlar benim gördüğüm kadar ıyla Düzce’de hiç amacı doğrultusunda
kullanılm ıyor, tamamen sosyal siteye bulaşan bilinçsiz birçok insan aldatmak şeyine
giriyor.
BAŞKAN – Sedat Bey, toparlayalım m ı biraz?
AVUKAT SEDAT ÖZDEMİR – Bu anlamda…
Boşanma sebepler i böyle Başkanım, ben oraya zat en yazılı olarak verdim.
Sorun olarak gördüğüm boşanma davalar ında birkaç nokta var hemen onu
belirteyim.
Şimdi, iki eş ayr ılığ ında velayet konusunda aile mahkemesi taraf ından bir
karar verilinceye kadar çocuğun kimin yanında kalacağ ı çok büyük bir problem.
Yine, yaşam ış olduğ umuz bir olay: Çocuğu bab ası kaçırdı, boşanma davası
açılmadan f iilî ayr ılık dönem ine girildi ve çocuğu babası kaçırdı. Biz aile
mahkemesinden çocuğun velayeti konusunda karar alıp, bu kararı adama tebliğ
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edip, ondan sonra adam çocuğu teslim etmezse suç oluşuyor ama o aşamaya kada r
suç oluşmuyor. Tabii, adam kaçak olduğu için biz adama karar ı tebliğ edemedik ve
suç oluşmadı. Anne çocuğunu üç aya yakın hiçbir şekilde göremedi ve 2 yaşında
küçük bir çocuktu. Bu yüzden f iilî ayr ılık dönem inin başladığ ı andan it ibar en velayet
konusunda mutlaka bir düzenleme yapılmalı ve bu kaçırmalar ın önüne geçilmek
amacıyla da bir yasal düzenlemenin yapılması gerektiğini düşünüyor um.
Yine, f iilî ayr ılık dönemine başladıktan sonra mal var lığ ı paylaşım ıyla alakalı
da bir yasal boşluk var burada. Yine ya şadığ ım ız bir olay: Taraf lar ayr ılm aya
başladı. Kadın işe gittiği esnada adam geldi kapıyı açt ı ve evdeki bütün eşyalar ı
aldı. Türk Ceza Kanunu anlam ında bu da suç teşkil etmiyor . Dolasıyla bunun da
Ceza Kanunu’na veya Medeni Kanun’a ceza yapt ır ım ı olarak bir şekilde tazyik
hapsine girmesi gerektiğini düşünüyorum.
Naf akanın düzenlenmesi de bu anlamda şey. Mesela, kadına naf aka
bağlanıyor, kadın başka bir isiyle imam nikâhıyla yaşıyor, bu imam nikâhıyla
yaşadığ ı süre içerisinde dahi sürekli olarak kadın naf a ka almaya devam ediyor ve
adam bu sef er birlikte yaşadığ ı adama da para ödem iş oluyor; bu da, insanlar da
şiddet eğilim i doğruyor yani “ Ben başka bir adama para ödüyorum.” gibi düşünüyor .
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisar) - Dava açsın.
AVUKAT SEDAT ÖZDEMİR – Dava açsa kazanam ıyor. Ben Zonguldak’ta
açt ım, kadın başka bir isiyle bir likte yaşıyormuş, gittik tespit ettirdik, tespit ini de
yapt ır dık ama buna rağmen naf akayı kaldıramadık maalesef . O yüzden onun önüne
geçecek bir yasal düzenleme gerektiğini düşünüyorum.
Benim söyleyecekler im bu kadar Sayın Vekilim.
BAŞKAN – Soru var m ı?
Buyurun.
DENİZ DEPBO YLU ( Aydın) – Teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için.
Düzce’de f arklı bir sorun çıkt ı karşım ıza dikkatimi çekiyor, daha önceden de
bilgi veren katılımcılar ım ızdan bi r isi bahsetmişti: Deprem, deprem sonrası.
Deprem sonrasında genelde odak noktası çocuklar olur, çocuklara yönelik
hizmet ler gider, öncelikli olarak hassasiyetim iz olduğu için çocuklara yönelik
gönüllü psikolog arkadaşlar da gelir, yar dımcı olur lar. Ben m e rak ediyorum, “travma
sonrası stres bozukluğu” dediğim iz bir rahatsızlık var, özellikle doğal af etler
sonrasında bu çok yaşanır veya daha küçük travmalar ya da şiddet gören kadının
yaşadığ ı sorun da aynıdır. Bu depremden sonra travma sonr ası stres bozukluğ uyla
ilgili yet işkinlere yönelik acaba bir çalışma yapıldı m ı? O dönemde bu konuyu
izleyen, bilgisi olan bir arkadaşım ız var m ı, katılım cım ız var m ıdır acaba?
Ailelere yönelik zannediyorum hiç kimsenin aklına gelmemiştir, nihayetinde
aile bütünlüğü üzer ine çalışmak bile Aile ve Sosyal Polit ikalar Bakanlığ ım ızın yeni
aktif leştirdiği bir olay. Üç dönemdir Hükûmet programlar ında var ama bu dönem
biraz daha aktif hareket ediliyor. Aileler e yapıldı m ı –ümitsizce soruyorum yapılmam ış olduğunu düşünüyorum am a yet işkinler e yönelik yapıldı m ı, onu da
merak ediyorum.
AVUKAT SEDAT ÖZDEMİ R – Benim bildiğim, tabii, onu kurumlar ın
cevaplaması lazım ama benim kendi akraba çevrem… Ben deprem i bur ada
yaşamadım, deprem den sonra da burada kalmadım iki üç sene, o yüzden çok b ilgim
yok o konuda. Ama benim akrabalar ıma bu yönde bir eğit im veya destek
sağlanmadığ ını biliyorum.
DENİZ DEPBO YLU ( Aydın) – Evet.
Bunu özellikle Sayın Başkan rapora geçirirsek, çok önemli olacağ ını
düşünüyorum. Nihayet inde travmalar yet işkinler i etkilem esiyle bir likte aile
bir likteliğini de bozar bu en küçük travmadan en büyük travmaya kadar.
Zannediyorum, bunu da raporda ele alıp üzer inde durmamız gerekir diye
düşünüyorum.
Teşekkür ederim.
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BAŞKAN – Evet.
DÜZCE AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜR VEKİL İ ZEKİ YI LDIRI M –
Sayın vekilimizin sor muş olduğu soruyla ilgili Bakanlığ ım ız bir yapılanma içerisinde,
yapılanma da şu anda bitti. Af et sonrası psikososyal destek gruplar ı oluşt uruldu.
Allah korusun yani bundan sonra bir af et olduğu takdirde psikososyal d estek
gruplar ı kurumlar ar ası iş birliği ve ilet işim, koordinasyon sağlanacak şekilde bunlar
şu anda hazır durum da.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Şimdi kolluğu dinleyelim.
Önce Jandarma Yarbay Ayhan Ö zkan, buyur unuz.
Herhâlde heyetiniz adına siz konuşaca ksınız.
JANDARMA YARBAY AYHAN ÖZKAN – Evet Sayın Vekilim.
BAŞKAN – Buyurunuz.
JANDARMA YARBAY AYHAN ÖZKAN – Sayın Başkanım, sayın vekillerim,
Sayın Valim; İl Jandarma Komutanlığ ı Kadın ve Çocuk Suçlar ı Kısım Amir liğimiz, 15
Haziran 2015 tar ihinde hizm et e girdi ve bu tarihten sonra 17 Ekim 2015 tarihinde 1
personelle çalışmalar ına devam ediyor.
Konuşmalardan da anlaşılacağ ı üzer e Düzce oldukça kozmopolit bir yer. Bu
da, hem geçiş güzer gâhı üzerinde olması hem organize sanayi bölgeler inin olması
hem de bu deprem dolayısıyla yaşanan biraz önce bahsedilen travma dolayısıyla
asayiş açısından oldukça yoğun bir il, kendi çapında veya ölçeğindeki iller e göre.
Düzce İl Jandarma Komutanlığ ı olar ak 2015 yıl ında 333, 2016 yıl ında 105
olmak üzere toplam 438 aile içi şiddet ve kadına karşı şiddet olayı meydana geldi
ve kayıtlar ım ıza yansıdı. Genel olarak merkez ilçem izde olaylar yoğunlaşmakta,
diğer ilçeler imiz bu ölçekte biraz daha geriden onu takip etmekteler.
Olaylara baktığ ım ız zam an ise en çok temmuz ve ağustos aylar ında olaylar ın
yoğunlaşt ığ ını görüyoruz. Olaylar ın günlere dağ ılım ı ise özellikle salı, çarşamba,
perşembe ve cuma, haf ta içi günlerde biraz daha bunun yoğun olduğunu oldukça
yaşıyoruz ve görüyor uz.
Yine saatlere göre dağılım incelendiğinde de gündüz saat lerinde özellikle bu
aile içi şiddet ve kadına karşı şiddet olaylar ının yoğun olduğunu görmekteyiz.
Suç tür lerini incelediğimizde kasten yaralama, tehdit ve kişi hat ırasına
hakaret, daha çok basit suçlar ın burada ön planda olduğunu görüyoruz ve genel
olar ak bunlar tekrar bar ışmayla sonuçlanıyor ve çok önemli birkaç tane olay hariç
ciddi bir problem yaşamadık.
Şiddet in nedenlerine bakt ığ ım ızda ise ailevi geçimsizlik, tartışma ve ailevi
nedenler ön planda. Burada tabii biraz da kişiler in gerçek nedenle r ini yani gerçek
olayın nedenini bize if ade etmemeler inin de etkisi olduğunu değerlendir iyoruz.
Yine, şiddet görenlerin uğradıklar ı şiddet türler ini incelediğimizde f iziksel
şiddet ve psikoloj ik şiddetin ön planda olduğunu görmekteyiz ancak her ne kadar
ver ilere yansım asa da cinsel şiddet in de Düzce ilinde oldukça yayg ın olduğu
yönünde duyumlar ım ız var.
Yine, şiddette kullanılan yöntem leri incelediğim izde daha çok f iziki güç veya
tehdit, hakaret şeklindeki yönt emler ön planda.
Şiddete uğrayanlar ın meslek i durumlar ı incelendiğinde, genelde, jandarma
olar ak kırsal bir bölgeye bakt ığ ım ız için, bunlar ın çoğunun ev hanım ı olduğunu
görmekteyiz.
Yine, öğrenim dur umlar ını incelediğimizde de özellikle okuryazar ve
okuryazar olmayan kesim çok az olduğu için genell ikle ilkokul düzeyindeki eğit im
durumundaki mağdurlar ım ızın çoğunlukta olduğu görülmekte.
Yaş kategorilerini incelediğimizde de genellikle genç olan, 21 -35 yaş
kategorisinin en çok şiddete uğrayan kesim olduğu görülmekte.
2016 yılında ise toplam 105 olay , 2014 ve 2015’e göre trend böyle devam
ederse sayının artacağı yönünde bir değ erlendirmemiz var.
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Yine, 2016 yıl ındaki olaylar ın ilçelere dağ ılım ı incelendiğinde de zaten
olaylar ın büyük bir bölümünün merkez ilçe jandarma komutanlığ ının sorum luluk
bölgesinde olduğu görülmekte.
BAŞKAN – Bir şey soracağ ım.
Nüf usa oranlı m ı bu?
JANDARMA YARBAY AYHAN ÖZKAN – Şöyle ar z edeyim Sayın Başkanım:
Toplam jandarma bölgesi 136 bin, bunun 66 bin civar ı mer kez ilçede. Dolayısıyla
olaylar ın da yüzde 54’ü, genel olarak da asayiş olaylar ının yüzde 54’ü merkez ilçe
bölgesinde.
Şikayet gelm iyor Sayın Başkanım.
BAŞKAN – Yığ ılca’dan m ı gelmiyor?
JANDARMA YARBAY AYHAN ÖZKAN – Evet. Tabii merkez ilçede organize
sanayi bölgeler inin de var olması önemli bir etken, nüf usun yoğun luğu ve olaylar ın
artmasında.
Önemli olay olarak Sayın Başkanım , 7 Eylül 2015 tarihinde k ızının
kaçır ılmasına içer lenen –diyelim- bir vatandaşım ız k ızını kaçır an kişinin annesini ve
kardeşini av tüf eğiyle ateş eder ek öldür müştü. Dört gün boyunca ormanda s aklandı
ve ilçe jandarma komutanlığ ım ızca dört gün boyunca hem aileler nezdinde tedbir
alar ak hem de şahsın takibini yaparak yakaladık, başkasına zarar vermeden.
Çocuklar ın durumlar ıyla ilgili olarak bakacak olursak, 2014 yılında 372, 2015
yılında 314 suç a sürüklenen ve mağdur çocuğa işlem yapıldı. Bunlardan yüzde
20’sini suça sürüklenen çocuklar, ger iye kalan yüzde 80’ini de mağdur çocuklar
teşkil ediyor. Bunlar ın erkek ve kız oluşlar ı perdede sunulduğu gibi.
Yine, mağdur ve suça sürüklenen çocuklar ın sa ğlık durumlar ıyla ilgili olarak
istatistikler imiz: Çocuklar ın kar ışt ık lar ı suçlar olarak bakt ığ ım ızda kasten yaralama,
kamuya ait mala zar ar verme, çocuklar ın cinsel istismar ının ilk sıralar da olduğunu
görüyoruz. Mağdur çocuklara bakt ığ ım ızda da en çok tra f ik kazası sonucu
malumlar ınız olduğu üzere hem D -100 hem TEM otoyolu üzer inde bulunmam ız
nedeniyle kaybolma, evden kaçma ve cinsel suç mağduru olduklar ı görülüyor.
Sayın Başkanım, alınan tedbir ler olarak Çocuk ve Kadın Suçlar ını Önleme
İşlem Astsubayı olar ak görevli personele her yıl atama döneminden sonra üç gün
süreli hizmet içi eğit im ver iyoruz.
Yine, yurt sevgisi eğitimi kapsam ında askerlerim ize, kadına yönelik şiddet,
töre ve namus cinayetler inin önlenmesi ve evlilik öncesi eğitim konular ında ikişer
saatlik bir eğit im veriyor uz.
Yine, Jandarma Genel Komutanlığ ım ız taraf ından hazırlanan broşür ve
af işler i dağ ıtarak vat andaşlar ım ızda f arkındalık oluşturmaya çalışıyoruz.
Alınması gereken tedbir ler olarak da k ız çocuklar ının eğitim e devamlılığ ının
sağlanması, iş kur ma ve meslek edindirme konusunda özellikle kadınlar ım ıza
destek olunması, cinsel istismar, cinsiyet ayr ımcılığ ı ve t oplumsal halk sağlığı
konular ında bilinçlendir ilme, kadının sosyal hayata döndürülmesi için belli
aşamalar ı t akip eden bir pr o sedür iş akışı şemasının izlenmesi, erken evliliklerin
yar atm ış olduğu sorunlara yönelik olarak bilinçlendirme, doktorun şiddett en
şüphelenmesi durum unda daha dikkatli muayene yapması ve tutanak tutarak genel
kolluk kuvvetler ine bildirmeler i konusunda kend iler inin bilgilendirmesi ve bu konuda
gerekirse yasal düzenleme yapılması, eğitim programlar ının düzenlenmesi ve aile
danışmanlığ ı hizmetleri. Biraz önce de zaten gündeme gelmişti.
Biz jandarma olarak da sohbet toplant ılar ı ve bölge halk ıyla iletişim kurm aya
ve sorunlar ın erken tespit ine çalışıyor uz. Kolluk olar ak da burada tar af
olmadığ ım ızı, kişiler e aynı mesaf ede olduğumuzu zaten if ade ediyoruz.
Burada biraz önce zat en geçti Sayın Başkanım, Sayın Valimizle birlikte
yapt ığ ım ız çalışma ve yine kendi pers onelim ize verdiğim iz eğitimler var bu konuda.
Yine, jandarma olarak kısa mesaj sistemimizle vatandaşlar ım ıza kadına
yönelik şiddet le ilgili bilgiler vermeye devam ediyoruz.
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En son olar ak da, 7 Nisan 2016 tarihinde ailenin korunması, aile
bütünlüğünün sağ lanması ve boşanma nedenler i, toplumsal cinsiyet eşitliği ve
kadına karşı şiddet le ilgili olarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzle
bir likte bir seminer icra ettik. Bu doğrult uda da çalışmalar ım ıza devam ediyoruz.
Benim burada özellikle vurgulam ak istediğim, Sayın Başkanım, şimdi,
kanunda kolluk tarafından alınan koruyucu tedbir kararlar ının ilk iş günü içer isinde
yetkili mahkemeye, hâkim onayına sunulmasıyla ilgili bir konu var. Malum lar ınız
olduğu üzere, dokuz günlük tatiller veya uzun süreli t atiller var. Bu süre içer isinde
kadının herhangi bir şiddete maruz kalm ası durumunda bunun yasal bir sorumluluk
doğuracağ ını çünkü bizim yetkiler imiz belli bu konular la ilgili ve bu konuyla ilgili de
en f azla işt e bar ınacak bir yer bulmaya çalışıyoruz. O k onuda da Aile ve Sosyal
Polit ikalar İ l Müdür lüğümüzle zaten iş birliği içer isindeyiz. Bununla ilgili yasal bir
düzenlemenin yapıl ması, gerekirse nöbetçi mahkemeler taraf ından bu kararın
alınması, daha sonr a aile mahkemeler ine konunun intikal ettirilmesi yö nünde bir
talebim iz var.
Ayr ıca, bu mevzuatla ilgili olarak da -biraz önce de gündeme geldi k ısm i
olar ak ama- ulusal düzeyde bir mevzuat ın ortaya konulması ve bunun alt
protokollerle desteklenmesi. Bu konuyla ilgili ben Jandarma Genel Komutanlığ ım ız
taraf ından İspanya’da bir inceleme gezisine de gitmiştim. En üst düzeyde
mahkemelerin ver diğ i kararlar ın bile sorgulandığ ı bir mekanizma kurulmuş durumda
orada. İşte, elektronik kelepçe uygulaması aktif olarak kullanılıyor. Bizde maalesef
bu henüz tam olarak ya yg ınlaşamadı. Bu bak ımdan da ulusal bir mevzuat ın daha
geniş ve tüm kurumlar ın iş bir liği ve yapacaklar ı görevlere ilişkin tam olar ak,
açıkça, detaylı bir şekilde yapılacak bir mevzuat ın ve bunun alt protokollerle
desteklenm iş, işte, sivil toplum örgütler i nin buradaki r oller i, belediyelerin görevler i,
kolluğun görevler i, bunun yapılmasının daha f aydalı olacağ ını değerlendir iyor um.
Ar z eder im.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Ö zkan.
Soru var m ı?
ALİ ÖZKAYA ( Af yonkarahisar) - Şim di, Değerli Yarbayım ıza teşe kkür
ediyoruz.
Biz diğer illerde şöyle bir sık ınt ıyla karşılaşt ık, siz de karşılaşıyor musunuz:
Tabii, jandarma bölgesi kırsal bölge, köyden, evden uzaklaşt ırma tedbir i
ver ildiğinde erkeğin gideceği yer kalm ıyor. Bu tür sık ınt ılar ı nasıl yaşıyorsunuz,
nasıl çözüyorsunuz?
JANDARMA YARBAY AYHAN ÖZKAN – Sayın Vekilim, o konuyla ilgili
sık ınt ılar yaşıyor uz. Şahıs direkt köyler olduğu için genellikle akrabalar ının yanına
gidiyor ancak zaman zaman da “ Ben ner eye gideceğim?” şeklinde ser zenişler de de
bulunuyor arkadaşlar ım ıza ancak karar o yönde olduğu için, uygulanması da
gerektiği için yaklaşt ırm ıyoruz.
ALİ ÖZKAYA ( Af yonkarahisar) - Bu, evlilik bir liğini bit irmeye mi vesile oluyor,
yoksa çözüm oluyor mu Buna nasıl bir tedbir getirmemizi önerirsiniz?
JANDARMA YARBAY AYHAN ÖZKAN – Evlilik bir liğini aslında yani bit irmeye
değil de evlilik bir liğini sarsıcı bir uyg ulama olduğunu değerlendiriyoruz çünkü
kırsal kesim olduğu için burada erkek küçük düşüyor ve diğer aile bireyler i kadına
bu yönde oldukça büyük bir bas k ı yapıyor lar. Kadın zaman zaman bizim
personelimiz dâhil onlar la da görüşmek istemiyor ve bazen de gittiğimiz zaman bir
haf ta sonra yine er keğin o evde olduğunu görüyoruz. Bunun biraz da çevrenin
bask ısıyla olduğunu düşünüyoruz Sayın Vekilim.
BAŞKAN – Tutanağa geçti, şimdi, bir şey söylemezsem rahat edemeyeceğim.
Yani kar ısını döver ken küçük düşmüyor da evden erkek uzaklaşınca m ı
küçük düşüyor? Biraz da bu alg ılar ı aslında değiştirmemiz lazım. Dövmeyecek yani
bu kadar basit işte.
BAŞKAN - Şimdi devam ede lim.
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Teşekkür ediyorum Komutanım.
Cengiz Dursun, Asayiş Şube Müdürümüz.
ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ CENGİZ DURSUN – Ef endim, ben, sorulardan ve
rakamlardan gitmekten ziyade eksikliklerden ve yapılması gerekenlerden yola
çıkmak istiyorum.
Nihayet inde, Sayın Başba kanım ız, şimdiki Cumhurbaşkanım ız 11/7/2011
tarihinde şiddete maruz kalan kadınlar la ilgili olarak direkt Koruma Hizmet leri
Yönetmeliği’ne kadınlar ı koruma amaçlı dâhil edilen bir yönetmelik maddesi koydu.
Bu maddeden sonra 4320’yle değişiklik yapılarak 62 84’te mağdur kadınlar ım ıza bir
nevi haklar sağlandı. Şu anda geldiğimiz noktada şiddet i önleme merkezler ini daha
aktif hâle getirerek özellikle bizim kolluk kuvveti olarak polis merkezlerinde
aldığ ım ız if adeler in aslında bu merkezlerde alınması, kadınlar ım ızın burada
dinlenmesi, bizim dışım ızda da eğitmen, psikolog ve oradaki tüm destekleri bir
arada alması daha sağlıklı ve daha iyi olacakt ır.
Koruyucu tedbirler adına bizim özellikle ilk etapta uyguladığ ım ız zorlama
hapsiyle ilgili tebellüğlerin çok etkili olduğunu düşünüyor um. Aslında, burada,
kanunda çok eksiklik var. 6284’te özellikle hâkim lerim izin de kesinlikle takdirine
bırakmayacak şekilde ama ölçüsü iyi ayarlanarak, konuşular ak koyulması gereken
net bir süre olmalı. Kadına karşı şiddet gösteren şahs a bir incisinde beş gün,
ikincisinde on gün, üçüncüsünde yirmi gün gibi kesinlikle bunun kolluk taraf ından
bilinmesi, tamamen takdir yetkisine bırak ılmayacak şekilde önlenmesi ciddi
caydır ıcı olacağ ını düşünüyorum. Yirmi bir senelik mesleki hayat ım ızda yakl aşık 14
polis merkezinde çalışt ım. Buralar da da gözlemlediğimiz şiddeti uygulayanlara karşı
bizim lisanen veya kanunen gösterdiğimiz şiddetin kısa sürede etkili olduğunu
düşünüyorum. Ancak bu zor lama hapsini uyguladığ ım ız takdirde biraz da bunu
psikologlar la desteklemek ve Şiddet i Önleme ve İ zleme Merkezleri taraf ından yine
de şiddeti uygulayan taraf ın da bu kanuna biraz dâhil edilmesi ve onlar ın önlenmesi
hakkında tedbir lerin genişletilmesi gerektiğini düşünüyorum ef endim.
Sayg ılar sunuyor um.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Soru var m ı arkadaşlar? Yok. O zaman çok teşekkür ediyoruz.
Şimdi aile hekimi arkadaşım Doktor Hüseyin Ö zdem ir buradadır.
Sayın doktorum, sizi dinliyoruz.
Buyurun.
AİLE HEKİ Mİ DR. HÜSEYİN ÖZDEMİ R – Sayın Başkan, Sayın Valim, değerli
Komisyon üyeleri, değerli kat ılımcılar; hepinizi sayg ıyla selamlıyorum. Ben, k ısaca,
evlenmek için müracaat eden çif tlere uyguladığ ım ız muayene ve tetkikler neler,
ver diğim iz evlilik
öncesi
danışmanlık
hizmet ler i
neler,
k ısaca
onlardan
bahsedeceğim.
İşin özeti şu aslında: Madem evli olan çif tlerin ayr ılmasını istemiyoruz, o
zam an öncesinden bir tedbir almam ız gerekiyor. Dolayısıyla evlenecek olan çif tlere
ver ilecek sağlıklı eğ itim lerle bunun önüne geçilebileceğini düşünüyorum. Biz neler
yapıyoruz bu konuda? Evlili k için müracaat eden çif tlere sağlık raporu olmadan
kesinlikle evlenme daireler inde işlem yapılmamaktadır. Sağlık raporlar ı evlenecek
olan çif tlere özellikle evlilik öncesi danışmanlık hizmet i verilmesi açısından son
derece önemli. Gelen çif tlerin öncelikl e genel muayenesi, t ıbbi öz geçmişler i, kişisel
analizleri, risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra bir dizi teste tabi tutuyor uz.
İlim izde uygulanan kabaca testler HI V, Hepat it B, Hepat it C, Talasemi, -33 ilde
uygulanan illerden bir isi de biz - tüberküloz, VDRL f rengi testi, bir de kan grubu
testi. Bu testler in tamam ı aslında anne ve doğacak olan çocuğun sağlığ ını
korumaya yönelik testler. Dolasıyla, önemli olan doğumun engellenmesi değil
doğacak olan, meydana gelen gebelik te ve çocuğun sağlığ ının korunması için
gerekli önlem ler in alınması. Yani bu t estler in esas amacı sağlıklı bir anne ve
sağlıklı bir çocuğun dünyaya getirilmesi, amaç bu.
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Evlilik öncesi danışmanlık hizmet ler inde neler yapıyor uz? Evlilik öncesi
danışmanlık hizmet leriyle sağlıklı aile yapısı, üreme sağlığı, -üreme sağlığ ının
içer isinde cinsel işlev bozukluklar ı, aslında saydığ ım ız ve boşanmaya sebep olan
sorunlar ın başında geliyor bence - cinsel işlev sorunlar ı, gebeliği önleyici yöntem ler
–zamanında gebelik, erken gebelik gibi - bulaşıcı hastalık lar , cinsel yolla bulaşan
hastalıklar, kalıtsal kan hastalık lar ı gibi konularda danışmanlık hizmet i vermekteyiz.
Burada eksik olarak düşündüğüm bir konu daha var. Özellik le biz hekimler
olar ak tabii ne kadar f aydalı oluruz bilemiyorum ama bir aile psikol oğu taraf ından
aile içi şiddet le ilgili bir eğitim de ver ilebileceği kanaatindeyim. Biz bunu şu anda
verm iyoruz ama ver ilebileceği görüşündeyim.
Özet leyecek olursak, evlilik öncesi muayene ve t estler genellikle
uygulamada evlenm ek için zor unlu olarak isten mektedir. Bu t estler genellikle cinsel
yolla, kalıtsal yolla geçen bir hastalık olup olmadığ ını belir lemeye ilişkindir. Bu
muayene ve test ler arasında sadece kanunen akıl hast alığ ı evlenmeye engel bir
durumdur. Bu testlerin hemen hemen hepsinin öncelikli a macı anne sağlığ ı ve
çocuklar ı korumak olduğu anlaşılm aktadır. Yapılan test ler sonucunda evlenmeye
engel bir durumun tespit i hâlinde evlenmeyi yasaklamak doğru bir yaklaşım
olmayacakt ır çünkü yasaklar ın ne cinsel yaşama ne de üremeye engel olabileceği
dikk ate alındığ ında amacına uygun ve korumaya çalışt ığ ı yarar ın korumaya elverişli
olmadığ ı anlaşılacaktır. Dolasıyla, evlilik öncesi danışmanlık hizmet inin önemi
burada bir kez daha ortaya çık ıyor.
Eşlerin cinsel sağlığ ı da, doğacak çocuklar ın sağlığ ının kor unması da eşler in
bilinçlendir ilmesiyle mümkün olacakt ır. Kanım ızca eş adaylar ı zor unlu test ve
muayeneye tabi tut ular ak haklar ında sağlık raporu düzenlemek yerine evlenme
işlemlerinin yürümesi için hekime cinsel, özellikle cinsel işlev bozukluklar ı ve cin sel
yolla bulaşan hastalık lar konusunda danışma yükümlülüğü getirilmesi daha uygun
olacağ ı kanaat indeyim.
Evlilik öncesi danışmanlık hizmet i sağlam bir ailenin oluşumuna yar dımcı
olmaktadır. Bir toplulukta aile ne kadar sağlam ve sağlık lı temellere otururs a o
aileden meydana gelen toplum da o nispette sağlam ve sağlıklı olacakt ır. Sağlıklı
ailelerde üyeler, aileyle iletişimden memnundur. İlet işim çok büyük bir sık ınt ı,
özellikle gelen hast alar da bunu çok rahatlık la görebiliyoruz. Hem bizim ile hasta
arasında hem de gelen çif tlerin kendi aralar ında çok büyük bir sık ınt ı olduğunu
düşünüyorum. Bu sıkınt ıyı da ancak aile hekimliği uygulaması gibi bir sistemle aile
psikoloğu atanması ya da öyle bir sistem gelişt irilebilir mi bilemiyorum.
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisa r) – Gelişt irildi. Bu yıl başlıyor inşallah.
AİLE HEKİ Mİ DR. HÜSEYİN ÖZDEMİ R – İnşallah… Çok uygun olacağ ını
düşünüyoruz.
Sağlıklı ailelerde üyeler aile ilet işim inden memnundur, çat ışma azdır.
Gelişimsel değişikliklere kolay ve başar ılı biçimde uyum sağlar lar, stresli olaylarla
baş edebilirler. Yani evlilik öncesi danışmanlık hizmet lerinin ne kadar önemli
olduğu tekrar öne çıkıyor burada.
Kısaca, evde bak ım hizmet iyle ilgili de özet bir sunum yapacağ ım
müsaadenizle. Ülkemizin kültür yapısı evde bak ım ı kavr a msal olar ak destek
göreceği özelliklere sahip bir ülkeyiz. Hastanın aile ortam ında bak ım ının
sağlanması, bak ım ın maliyet inin azalt ılm ası bak ım ından da önemlidir. Evde bak ım
hizmet ler i sunumu yaşlılar ın sağlık bak ımlar ı için olduğu kadar ruhsal ve sosyal
gereksinimlerinin karşılanabilmesi için de ayr ı bir öneme sahiptir. Ailede f arkl ı
gelişim gösteren, özel gereksinimli bir çocuğun olması tüm aile bir eylerine öncelikle
duygusal bir yük getirmektedir.
Sayın Başkanım ın da if ade ettiği gibi, özellikle engelli çocuğu olan ailelerde
boşanmalar çok sık karşılaşt ığ ım ız bir durum, aile içi şiddet de gördüğümüz bir
durum. Ailenin bütün hayat ını, psikolojisini var olan engelli çocuğa göre ayarlamak
zor unda kalması, anne ve babanın bu konuda birbirini suçlaması ve bu t ür ailelerde
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özellikle babanın evlilik uyumunun düşük olması ve evi ter k etmesi durumu söz
konusu olabiliyor. Burada benim öner im, eğer mümkünse bilemiyorum, bu tür
engelli, evde bak ım hastası tespit edildiği andan itibar en bir psikolog ve bir
psikiyatri desteğiyle yar dımcı olunursa bu tarz boşanmalar ın da önüne geçileceğini
düşünüyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Çok teşekkür ederim Sayın Ö zdemir.
Şimdi rehber öğretmenlerim iz ve sosyologlar ım ızı dinleyeceğiz.
23 Nisan İ lköğretim Okulu Rehber Öğretmeni Pınar Birbir bur ada m ı?
23 Nİ SAN İLKÖĞRETİM OKULU REHBER ÖĞRET MENİ PINAR BİRBİ R –
Evet, buradayım.
BAŞKAN – Hoş geldiniz.
Daha çok öğrencileriniz üzer inizden, deneyimler iniz ve gözlem ler iniz
üzerinden bizi bilgile ndir irseniz sevinirim.
Buyurun.
23 Nİ SAN İLKÖĞRETİM OKULU REHBER ÖĞRET MENİ PINAR BİRBİ R –
Tabii.
Sayın Başkanım, müsaadenizle Millî Eğit im Müdürlüğünün AR -GE bölümünde
Ali Canbaz Bey bir giriş yapıp, ardından ben devam edebilir miyim?
BAŞKAN – Tabii.
23 Nİ SAN İLKÖĞRETİM OKULU REHBER ÖĞRET MENİ PINAR BİRBİ R –
Peki, teşekkür ederim.
DÜZCE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞ Ü AR -GE BİRİ Mİ ALİ CANBAZ –
Teşekkür ediyorum.
Sayın vekillerim, Sayın Valim, değerli Komisyon üyeler i; Düzce Millî Eğit im
AR-GE bir imi olarak hepini zi sayg ı, sevgi ve muhabbetle selamlar ım. Bir
sunumumuz olacakt ı ailede r isk f aktörleriyle ilgili.
Biz, Millî Eğit im AR - GE birimi olarak 2010 yıl ında yapt ığ ım ız alan taraması
ve durum analizi sonucunda Düzce’m ize aile bütünlüğünün korunmasıyla ilgili
çalışmanın yapılmasının zarur i olduğu kanaatine varm ıştık. 2010 -2016 yıllar ı
arasında çeşitli projeler ve örnek çalışmalar yapt ık. Bunlar dan bir tanesi de Aile
Öğretmenliği Pr ojesi’ydi. Projem izin amacı,
ilkokul, ortaokul düzeyindeki
öğrenciler in aileler inin e ğitime kat ılım ını sağlamak, aile bütünlüğünü t ehlikeye
düşürebilecek risk faktörlerini yerinden tespit ve aile kurumunu güçlendirmek ve
akademik başar ıyı art ırmak olarak alabilir iz. Bu projem izin uygulama yer i Düzce
ilindeki 233 ilkokul, 38 ortaokulda uygu lanm ışt ır. Hedef imiz 61. 269 öğrenciye
ulaşmaktı ama maalesef projemiz 2013 yılında kaldır ıldığ ı için projem izin devam ı
gelmemiş, 2012 yılında uygulamaya son ver ilmişt ir.
Projemizden beklediğimiz çıkt ılar ım ız vardı. Bu çıkt ılar ım ızd an bir incisi aile
ve çevreyi tanımak, aile risk f aktörlerini yer inde tespit etmek ve önlem almak; okul
aile birliğini, iş bir liğini art ırm ak; akademik olarak başar ıyı art ırmak olarak ve okul
kültürüne uyma, yardımcı olmak olarak sır alayabilir iz.
Projemizin yöntemler i çok basit b ir şekilde size ar z etmek istiyor um. Ailelerle
iletişimi güçlendir, ev ve iş ortam ını g ör, risk f aktörlerini belir le, önlem al, veli
ziyar etler ini art ır ve raporlaşt ır. Burada bizim en önem li konumuz rapor laşt ır ma
kısm ım ız. Bunu size biraz sonra açm ak isti yorum. Önce aşamalar ım ızı k ısaca
geçelim. Faaliyet planı hazır ladık, uygulama basamaklar ım ızı hazır ladık, öğrenci ve
aile tanıma f ormlar ım ızı ve anketler im izi hazır ladık, aile ziyar et takvim ler imizi
hazır ladık, ziyaret ler imizi yapt ık, ev ziyaret ve veli f o rmlar ım ızı doldurarak rehber
öğretmenler imizle beraber bir rapor hazır ladık. Yıl sonu rapor lar ım ızda şöyle bir
sonuç çıkt ı: Sosyoekonomik düzeyi düşük olan aileler imizle iş bir liği yapmakta
zor landık. Eğitim düzeyi yüksek olan ailelerim izin aile bütünlüğün ün yüksek
olduğunu ve de r isk f aktörlerinin daha az olduğunu f ark ettik. Yine, sosyoekonom ik
yapısı düşük olan ailelerin risk f aktörlerinin daha f azla olduğunu ortaya koyduk.
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Sosyoekonomik yapısı düşük olan aileler in güçlendir ilmesi gerektiğini anladık.
Kısaca, Aile Öğretmenliği Projesi’yle r isk grubuna giren ailelere destek vermek de
hedef lenm işti.
BAŞKAN – Şu an uygulanmayan bir şeyi konuşuyoruz değil mi?
DÜZCE İL MİLLÎ EĞ İTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR -GE Bİ Rİ Mİ ALİ CANBAZ – Evet,
Sayın Vekilim, daha önce uyguladığ ım ı z bir proje.
Bu projem izde biz Düzce genelinde velilerimizin yüzde 74’üne ulaşm ışt ık.
Sonuç olarak, bu ziyaretimizle hem tanıştık hem gördük hem yorumladık, risk
f aktörlerini ve ailenin güçlendir ilme detaylar ını yer inde tespit ettik.
BAŞKAN – Pardon, bu m erkezden gelen bir proje miydi, Düzce il Millî
Eğitim…
DÜZCE İL Mİ LLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR -GE BİRİ Mİ ALİ ÇANBAZ – Düzce
ilinde Millî Eğitim Müdürlüğü AR -GE birim i taraf ından yürütülen bir projeydi.
BAŞKAN – Yani Düzce ilinin kendi özel uyguladığ ı bir proje.
DÜZCE İL MİLLİ EĞ İTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR -GE Bİ Rİ Mİ ALİ CANBAZ – Evet.
RAM’la beraber…
BAŞKAN – Ben şöyle anladım: Merkezin önerdiğ i bir proje sonra merkez
taraf ından kaldır ıldı anladım. Düzce ilinde başladık ve sonr a kaldırdık bunu, öyle
mi?
DÜZCE İL MİLLİ EĞ İ TİM MÜDÜRLÜĞÜ AR -GE Bİ Rİ Mİ ALİ CANBAZ – Evet,
Sayın Vekilim.
Diğer bir pr ojemiz ise “Bir ilgiye bin gülücük” sloganıyla ortaya çıkan
Boşanm ış Aile Çocuklar ının Psikososyal Açıdan Desteklenme Projesi’dir. Bu
projemiz 2011-2012- 2013 eğ itim öğretim yılında uy gulandı. Zaten bu proje de aile
öğretmenliğinin devam ında olan bir projeydi. Bir az önce anlatt ığ ım gibi aile
öğretmenliğinde evlere ziyaretim izi yapt ık, risk f aktörlerini belir ledik, daha sonra
uygulama yapacağ ım ız aileler i bu programa dâhil ettik. Üçüncü, dördüncü ve
beşinci sınıf a devam eden boşanm ış aile çocuklar ının psikososyal ve akademik
becer ilerinde yaşanan problemler i gidermeye ve boşanma önlemi almaya yönelik bir
projedir. Nedir bu pr ojemiz? Öğrenciler in boşanmayla ilgili duygu ve düşünceler ini
ortaya koyduğu, boşanma konusunda yanlış bilinenlerin ortaya çıkar ılıp düzeltildiği
bir projedir. Nerede uygulandı? Düzce merkez ve ilçeler inde, rehber öğretmeni olan
-o zaman ki adıyla ilköğretim okullar ıydı - ilköğretim okullar ının hepsinde uygulandı.
Neden böyle bir pr ojeye gerek duyduk? Çünkü okullar ım ız sosyal bir kurumdur,
ailevi sor unlar eğit im başar ısını etkilem ektedir. Ailevi sorunlar yaşayan çocuklar ın
eğitim gelişimi de düşük olmaktadır. Amacım ız, bireysel ve ailevi sorunlarla başa
çıkmalar ı noktasında öğrencilere destek vermek. Ailevi sorunlar ın çocuklar ın ve
gençler in bütünsel g elişimini olumsuz et kilemesinin en aza indir ilmesini sağlamak,
aile bütünlüğünü olumsuz etkileyebilecek f aktörleri yer inde görmek ve önlem alm ak
için bu pr ojemiz hazırlanm ış t ır.
Nasıl uygulandı? Önce bir ver i tabanı oluşturduk. TÜİK’ten aldığ ım ız
bilgilerle ve o zaman da yapılan ar aşt ır malar la RAM iş birliğiyle çok güzel bir veri
tabanı oluşturduk. Neler i ele aldık? Evlilik süreler ini ele aldık, boşanma davalar ını
ele aldık, boşanma nedenler ini ele aldık, boşanma süreler ini ele aldık ve bu şekilde
bir veri tabanı oluşturduk. Peki, bu nasıl uyguladık? Zaten en önemli kısım burası.
Okul yönet imi, öğretmen ve rehber öğretmen eğitimler ine başladık. Aynı zamanda
bu eğitim lere biz önleyici tedbir ler eğitim ler ini de ekledik. Aileyi tanıma ve ebeveyn
tanıma f ormlar ını uyguladık. Programa dâhil olacak ailelerin belir lenmesi de bu
f ormlar sayesinde oldu. Daha sonra bir değerlendirme yapt ık. Değerlendirme
kısm ını biraz sonra daha detaylı olarak size açıklayacağ ım. Veli, öğretmen, öğrenci
ve rehber öğretmenle grup eğit imleri yapt ık. Esas dikkatinizi çekmek istediğim
nokta burası, grup eğitimler i. Ailenin istediği evde veya okulda öğretmen, öğrenci,
veli ve rehber öğretmen iş bir liğiyle gru p eğitim ler i yapt ık. Bu grup eğit imler ini 8
oturumda gerçekleşt irdik. 1’inci oturum, şöyle k ırm ızı olarak yazdığ ım bölgeler, r isk
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grubunda olanlar. Siyah olarak yazılanlar ı da boşanm ış aileler için düşünebilirsiniz.
1’inci oturumda başlang ıç yani tanışma, 2’nci oturumda boşanm ış aileler için yeni
aile, risk grubunda olan aileler için nasıl bir aile? 3’üncü oturumda yeni yer im,
boşanm ış aileler için, risk grubunda olanlar için de hayalimdeki ev. Boşanm a
düşünceler i, neden boşanma, duygular ını açıklama, probl em çözm e, risk f aktörlerini
önleme, olumlu duygular ve 8’inci otur umda vedalaşma olarak gerçekleşti.
Aile içi sorunlar yaşayan 103 öğrencimizi bu şekilde biz tespit ettik. 23
aileye grup eğit imi verildi. Bunlardan 8 aileye de risk f aktörü taşıdığ ı için önl eyici
uygulama eğit imler i yapıldı. Öğrencilerin sosyal yönden gelişiminin artt ığı,
öğrenciler imizin eğitim yönünden gelişim gösterdiği, öğretmenler imizin veliler i daha
iyi tanıdığ ı aile içi sorun yaşayan aileler in sorunlar ın çözümünde pozitif yaklaşım lar
gözlenm iştir.
Son olarak, bu sene, Millî Eğit im Müdürlüğü AR -G E birim i olarak
uyguladığ ım ız Denge Projesi’nden de bahsetmek ist iyorum çünkü bahsettiğimiz
konu orada da geçiyor. Denge Düzce eğitiminde nitelik, nicelik gelişt irme projemiz,
bu projemizde belli kriterlerim iz var okullar ım ızda uyguladığ ım ız ve bu kriterlerden
bir tanesi de 7 -18 yaş aile eğitimi, aile seminerler i, ulaşılan veli sayısı, veli eğit imi
konular ında önem verm iş bulunmaktayız. Düzce Millî Eğitim Müdürlüğü AR - GE
Bir imi olarak, naçizane ol ar ak bu Komisyonumuza k ısa tavsiyelerde bulunm ak
istiyorum. Öğrenci ve veli öğretmen ilişkilerinin mutlaka güçlendir ilmesi lazım.
Çünkü, siz de f arkındasınızdır, çocuklar ın okulda geçirdiği vakit çok uzun bir
vakitt ir ve biz öğretmenler, çocuklar ım ızın yüz lerinden onlar ın birçok durumunu çok
rahat bir şekilde anlayabilir iz. On beş yıllık bir öğretmen olarak şunu söylüyorum:
Eğer başar ılı bir öğrencimin eğitim inde düşüş varsa ilk önce ailesini sorguluyorum,
ailesinde bir sık ınt ı olup olmadığ ını sorguluyorum. Yabancı madde kullanım ıyla ilgili
kapsamlı çalışmalara mutlaka devam edilmeli. Aile öğretmenliği, aile koçluğu, akran
projelerine devam edilmeli, çoğalt ılmalı ve yayg ınlaşt ır ılmalı. 7 -18 yaş aile
eğitimleri mut laka art ır ılmalı ve risk grubu taşıyan ailele re m utlaka grup eğitimleri
ver ilmelidir diyor um.
Hepinize çok teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Canbaz.
Sorular ım ız var.
DENİZ DEPBOYLU (Aydın) - Öncelikle kutluyorum, gerçekten çok güzel
projeler. Hem hazır layanlar ı hem de uygulayıcı arkad aşlar ım ı kutluyorum.
Yalnız, merak ettim, bunlar süre sınır lı pr ojeler miydi, neden sonlandır ıldı?
DÜZCE İL Mİ LLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR -GE BİRİ Mİ ALİ CANBAZ – Sayın
Vekilim, şöyle bir durumumuz var: Ben AR -GE bir imine daha önce dışar ıdan
müdahildim ama son sekiz aydır AR-GE bir iminde görev alıyorum. Bu projelerim iz
yer el bazlı projeler olduğu için yerel yönet imler taraf ından çok kısa bir sürede
destekleniyor ve f inansörümüz az oluyor. Kaynak yetersizliğ inden dolayı maalesef
bu projeler imizİ sonlandırmak zoru nda kalıyoruz.
DENİZ DEPBOYLU ( Aydın) - Öncelikle, program ın niteliği de güzel, niceliği
de güzel bence, bayağı da çalışm ışsınız. Özellikle, bir psikolojik danışman olarak,
PDR mezunu olarak içer iği inceledim, gerçekten çok ver imli, çok güzel çalışmalar
ve ben Sayın Başkan, bu sunumun alınar ak mümkünse bize de ver ilmesini
istiyorum. Millî Eğitim Bakanlığ ına örnek olarak sunulmasını r ica ediyorum. Çok
etkili çalışmalar bütün okullar a yayıl ırsa, bütün bölgeler ve bence, belki sizler de
davet edilirseniz, anla t ırsanız çok iyi olur diye düşünüyorum uygulamalar ınızı. Bunu
yayg ınlaşt ır ır sak zannediyor um birçok sorunu başta önlem iş ve bir sonraki üst
kurumlara da aktar ım ı kolaylaşt ırm ış oluruz diye düşünüyorum.
Teşekkür ediyorum.
DÜZCE İ L MİLLÎ EĞ İTİM MÜDÜRLÜĞ Ü AR -GE Bİ Rİ Mİ ALİ CANBAZ – Ben
teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
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Bugün burada Pınar Birbir öğretmenim iz var, aynı zamanda aile danışma
psikoloğumuz Hülya Cengiz burada, aynı zamanda çocuk er gen psikoloğu Mehm et
Önemli burada.
Buyurun Mehmet Bey.
DÜZCE REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEMSİLCİSİ MEHMET
ÖNEMLİ – Düzce Rehberlik ve Ar aşt ırma Merkezinde çalışıyorum 2008’den bu
yana. Az önce Ali Bey’in yapm ış olduğu projeleri RAM ve AR -GE bir imi ortak olar ak
düzenledi. Bizim bahsettiğimiz pr ojelerde psikoloj ik danışm anlar, psikologlar zaman
zam an üniversiteler deki uzman arkadaşlar ım ızdan yardım alarak bu projeleri
oluşturduk. Şimdi, benim sunacağ ım proje ise az önce Ali Bey’in if ade ettiğ i gibi
zam an zaman proj eler de f inans sorunu yaşadığ ım ız için, biz f inans sorunu
yaşamamak için bu projeler i A -B projesi hâline dönüştürdük ve projenin adı da
“Haydi Problemler i Paylaşalım” diye bir proje, iki yıl sürdü. Bu proje süresince en
çok şunu f ark ettik: Sayın Başkanım ızın az önce if ade ett iği gibi, kendisi aynı
zam anda psikolojik danışman ve rehber uzm anı olduğundan şöyle bir şey dikkatimi
çekti: Zaten boşanmanın kendisinin bir travma olduğunun, bu travmadan en çok
etkilenenin çocuk olduğunun ve bu travma sürecinde en f azla psikopatoloji
yaşayanlar ın da yine çocuk oldu ğunun ve bu çocukluk evr esindeki yeter li bir
desteğin verilmeyişinin daha sonra iler iki yıllarda kendi aile kurumlar ına da zarar
ver diğinin sonuçlar ının f arkındayız. Dolayısıyla, biz de yapt ığ ım ız projede dedik ki:
Avrupa ülkeler inde boşanma oranının en yü ksek olduğu ülkeleri belir ledik ve bu
ülkelerle birlikte “Haydi Problem ler i Paylaşalım” diye bir proj e oluşturduk. Proje 3
f arklı Avrupa ülkesinden ve Türkiye’de Düzce’nin temsiliğ iyle amacım ız AB’de
boşanma olaylar ını engellemek için ne tür müdahale progr amlar ı var, bunlar ı
incelemek yer inde ve Düzce’ye transf er etmek. Daha sonra biz o bahsettiğim
Fransa, İtalya ve Romanya’daki incelemeler sonrasında şunu gördük: Oradaki
boşanma oranlar ı yüzde 70’lere merdiven dayam ış durumda. Romanya’da boşanma
yüzde 77 c ivar ında. Tamam, Türkiye’de bu oranlar belki bu kadar yüksek değil ama
maalesef bu yöne doğru gidiyoruz. Yani, şimdi, 2000’li yıllardan günümüze kadar
çok ciddi bir art ış var. Dedik ki: “O zaman aile öğretmenliği projesinin ve “ Bir
Gülüşe Bin Gülücük ” proj esine art ı, gölge öğretmenlik diye bir kavram çıkardık.
Gölge öğretmenlik nedir? Gölge öğretmen aslında zihinsel veya diğer engelli
öğrenciler için oluşturulan bir kavram. Biz bu kavram ı aynı zamanda boşanmanın da
bir travma olduğu düşüncesiyle normal tek ebeveynli ailelere de getirdik. Bu gölge
öğretmenden kastedilen şey, okullarda, özellikle ilkokullarda görev yapan öğretmen
arkadaşlar ım ıza k ır k saatlik bir gölge öğretmen program ı oluştur duk. Bu
programlar ı oluşt ururken az önce if ade ettiğim gibi, AB ülke lerindeki iyi
uygulamalar ı transf er ederek oluşturduk. Kendi Türk kültürümüze de uygun hâle
getirerek şu an gölge öğretmenliği projemiz 2016 yılında sona erdi ama bu projenin
devam ı için tekrardan şu an başka AB pr ojeler ine başvuruyor uz.
Benim âcizane bur ada öner im, gerçekten, ülkemiz şu an bir proje çöplüğüne
dönmüş hâlde, çok ciddi projeler yapılıyor ama sorunumuz şu: Projeler devam
etmiyor. Bak ın, gittiğim Avrupa ülkelerinde şunu gördüm: Yapılan bir proje yıllar ca
sürüyor. En son gittiğim ülkede, Fransa Colmar ’da başlat ılan bu gölge öğretmen
projesi on sekiz yıldan beri devam ediyor ve bu projeler daha çok –dediğ im gibirisk grubu çocuklar üzer ine.
Bak ın, bir de biz projemize asla boşanm ış aile çocuklar ı demedik. Ailesinden
ayr ı yaşayanlar… Çünkü, ayr ı yaşayan sadece boşanan çocuk değil ki. Ailesini
kaybedenler var, bunun yanında uzun yol şof örü olan kişiler in aileler i de yalnız, bu
çocuklar da yalnız. Dolayısıyla, proje sadece boşanm ış çocuklar için değil.
Ailesinden ayr ı yaşayanlar, tek ebeveynli aile için ürettik yani siz Değerli
Başkanım ız, vekiller imizden isteğimiz, bu projelerin devam lar ı için yerel kaynak
istiyoruz. En büyük problemimiz bu. Yer el destek istiyoruz.
Çok teşekkür ederim.
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BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyor um Sayın Önemli.
Buyurunuz Pınar Hanım.
23 Nİ SAN İLKÖĞRETİM OKULU REHBER ÖĞRET MENİ PINAR BİRBİ R –
Evet, teşekkür ederim.
Az evvel de 7 -19 yaş eğitimiyle ilgili özellikle aileler imize en net ulaşt ığ ım ız
eğitimlerden bir tanesi. Sekiz haf ta boyunca çocuklar ım ızın biz anne baba ber aber
gelin desek de anneler in sadece okula geldiği bir eğitim, 7 -19 yaş eğitim i. Burada
çocuğumuzun gelişim aşamalar ı, iletişim dili, risk alma, çocuğu yet iştir irken nelere
dikkat etmeliyiz, ağzım ızdan çıkan her kelime, her cüm lenin ne anlama geldiğine
kadar pek çok konuda velilerim izle sekiz haf ta süren bi r eğitim sürecinden
geçiyoruz. 7- 19 yaş projesi, aile eğit im projesi maalesef revize edilerek 0 -18 yaş
şeklinde tekrar dönüştürüldü, 7 -19 yaşı kaldırdık. 0 -18 yaş eğitimini yeni aldığ ım ız
için 2016-2017 eğit im -öğretim yılında devreye girecek okullar ım ızda.
Az evvel Vekilimiz Deniz Hanım ’ın sor duğu psikososyal m üdahaleyle ilgili
1999 depr eminden hemen sonra Düzce’de psikososyal destek eğitimi diye bir eğitim
oluşturuldu ve verildi. Yani, o anda burada olmadığım için çok detay
ver emeyeceğim, lakin şimdi de biz psikososyal destek eğitimini aldık ve sadece afet
durumunda değil, çocuğun bir eysel yaşadığ ı af et durumlar ında da kendisini if ade
edebilme, söyleyem ediklerini çevresindeki diğer insanlar ın, öğretmenlerin, aile
bireyler inin anlaması doğrultusunda çalışmalar yapıyor uz. Bu şekilde bir
çalışmam ız var yani travma sonrası stres tepkiler ini sadece yoğun yaşanm ış ve
toplumun tamam ını etkilem iş olması gerekmiyor. Okulda bireysel olar ak fark
ettiğimiz çocuklara da bunu uyg uluyoruz. Zaten ilk önce öğretmenler eğitiliyor,
aileler eğitiliyor, sonra çocuklara yansıyor. Bu şekilde eğitimlerim iz var. Bu
sistemat ik
eğitimlerin
dışında
benim
bireysel
olarak,
öğretmen
olarak
yaşadık lar ım ın içinde en önemlisi bence boşanma sonrasında aile bireyler den, işt e,
annede çocuk kalıyorsa ya anne çocuğu alıp bir yere götürüyor, başka bir şehre ya
da baba şehri terk ediyor. En büyük sorun çocuklar ım ızın burada bize aktardıklar ı.
Anne ya da babasının onu boşam ış da o terk edilm iş hissini çok f az la yaşıyor.
Boşanmadan sonra ver ilen eğit imin, daha doğrusu ailenin bir leşmesi ya da aile
üyelerinin bu durum u atlatması adına yapılan çalışmalar ın boşanmadan bir süre
sonra daha devam edip hemen aile üyelerinin şehri terk etmemesini sağlayacak bir
sistem kurulabilir mi acaba? Yani, bu, belki bir eğit imle, belki zor unlulukla sadece…
Hani, temel amaç çocuğun bu durumu t am olarak kavrayabilmesi, boşanmanın da
sağlıklı bir şekilde olabileceği. Benim gördüğüm, boşanmalar ın açıkçası yüzde 90’ı
çok sağlıklı bir ş ekilde oluşmuyor. Çocuk kendisiyle alakalı olar ak sorunlar ın çok
f azla olduğunu düşünebiliyor. Tabii ki biz gördüğümüz, velilerimiz bize geldiğinde,
biz müdahale ettiğimizde bu daha sağlık lı nasıl atlat ılabilir, bunlar ı veliler imizle
paylaşıyoruz ama sanır ım, daha kapsam lı bir çalışma çok daha yerinde olur.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Sağ olunuz.
Hülya Cengiz Hanım , buyurunuz.
PSİKOLOG HÜLYA CENGİZ – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Ben psikoloğum, çif tler le çalışıyorum, ilişki problem ler i çalışıyorum, öz el bir
kurumda çalışıyor um. Dolayısıyla da beni bulabilen kişiyle çalışıyor um ancak.
Düzce’de çok değerli bir çalışma bundan önceki yıllarda yapılm ışt ı. Büt ün bu
değerli projelerin ulaşılabilirliği açısından… Yanılm ıyor sam 2014 yılındaydı,
belediyenin bir danışma merkezi vardı, sayılar da belediyeden alınabilir, şu anda
benim onunla ilgili bir hazır lığ ım yok. Oldukça f azla çif te ulaşt ık ücretsiz olarak ve
cidden değer li bir çalışmaydı. Yaklaşık 8 çif ti gördüğümüz zamanlar da oldu,
boşanan çif tler de oldu. Y ani boşanma iyi bir şey mi? Değil ama iyi bir boşanma
yolu var, en azından bu sağlanm ış oldu. Ancak o merkez kapat ıldı, ben de or ada
gönüllü olarak, zevkle çalışt ım. Belki böyle bir merkezin açılması bu değ erli
çalışmalar ın ulaşılabilir liği, kişiler e ulaşm asını sağlayabilir . Bu konuyla ilgili de
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Ankara Büyükşehir Belediyesinin aile danışmanlığ ı merkezini bir ör nek olar ak da hatta belediyeden arkadaşlar la da gitmiştik - bunu önemli buluyorum, bunu değerli
buluyorum.
Burada genelde hayat a geçir ilen projelerd en bahsedildi. Ben de hayata
geçiremediğimiz bir projeden bahsedeyim, belki bu vesileyle geçer. Aslında Aile ve
Sosyal Polit ikalar İl Müdür lüğünün yürüttüğü projeydi. Biz de bundan üç yıl önce
uygulamacı bir arkadaşımla birlikte şu istekten veya şu geri bi ldirimden yola
çıkarak… İlk seansta çif tler bazen şunu söylüyorlardı bize: “Hocam, keşke bu
bilgileri biz daha önce bilseydik.” veya “Keşke şunu f ark etseydik, keşke biz
evlenmeden önce alsaydık bu terapiyi.” gibi. Bu geri bildir imle yola çıkarak bir
taslak oluşturmuş, hatta projemize de “Evlenme Ehliyeti” ismi vermişt ik. Biz o
zam an “Belediyenin evlendirme dairesiyle ortak bir şey yürütebilir miyiz?” gibi…
Hayata geçmedi, geçiremedik daha doğrusu, belki bizim becer i eksikliğimiz de
olabilir ama bu değerli f ikirle yapılm ış evlilik öncesi eğit im çalışmalar ını gördüm ve
çok da mutluluk ver ici. Ar zu ederseniz, bizim de öyle bir taslağım ız var. Biz bir on line ayak da düşünmüştük orada ulaşılabilirlik açısından, 5 modül gibi, daha çok
sorun davranışlar nerede ba şlıyor, neyi organize etmekten oturup dediğim gibi
uygulamacı arkadaşımla bakt ığ ım ızda; eğer “Bu, çalışmalar a ışık tutar.” derseniz
Komisyona zevkle bunu mail atar ız.
Gene, bu minvalde, sorun davr anışlar zaten, herkes çokça aynı davranışlar,
tekrarlamama gerek yok. Ancak ilişkiler de, boşanmada iyi bir biçime getir ilebilir,
şiddet dışındaki her türlü davranış çalışılabilir, çalışıyoruz ve görüyoruz. Evet,
boşanmak üzere gelen birçok çif t bizim zat en çalışma biçim imiz, çalışt ığ ım ız ekol
veya yöntemle en az 4 seans beklet ip gerçek isteklerini bulma veya hesaplar ı
uzlaşmalar ı sağladıktan sonra tekrar bu kararı gözden geçirtiyor uz, çalışm a
biçimim iz de bu. Hiçbiri olm adı, gerçekten iyi bir boşanma da gerçekleşebilir.
Önemli olan bu hizmetin paraya bağlı olmadan bir şekilde kişilere ulaşması. O
yüzden de, dediğim gibi, belediyeye de bu öneride bulunmuştuk; bir aile
danışmanlığ ı merkezini, doğrusu kişiler in ücretsiz ulaşabileceği, birçok uzmanın
çalışacağ ı bir aile danışmanlığ ı merkezini -tekrar söylüyor um, Ankara Büyükşehir
Belediyesi çok, çok iyi yürütüyor gerçekten - öner irim.
Ara buluculuk hizmetini çok, çok, çok değerli buluyor um özellikle boşanma
aşamasında. Ancak ara buluculuk eğitimini psikologlar ver iyor, uygulam acı
avukatlar belki daha spesif ik çalışarak b oşanmayla ilgili olan kısımda en azından
bunu psikolojik hizmet veren uzmanlar ın yönetmesi belki bir öneri olabilir. Nasıl
işlerliği olur bilemiyorum ama çok değerli bir hizmet olduğunu düşünüyor um, hayat a
tam da geçti mi bilmiyorum, bunu belki hukukçulara sormak lazım ama değerli bir
hizmet olduğunu düşünüyor um.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
Size bir şey soracağım, gerçi biz bunu kendi içimizde de tart ışıyoruz da;
evlilik öncesi verilen eğitiminin gerekliliğine herkes ikna oldu bu konuda za ten,
orada sık ınt ı yok ama şu da var: Doğum, çocuğun okula başlaması dönemi, varsa
ailede işte, traf ik kazası, kanser le mücadele gibi travmat ik dönem lerde de bu
desteğin sanki ver ilmesi gibi bir iht iyaç da söz konusu. Bu tür köşe dönülen
dönem lerde de bu d esteği yapacak bir mekanizmaya iht iyaç var. Yani sadece aileye
evlilik öncesi yapıp bırakmak değil ya da boşanma dönem inde değil doğum olm ası
hâlinde… Bazı doğumlar sorunlu geçiyor, gebelikler ve doğumlar, bu da ciddi bir
çat ışmayı oluşturuyor.
PSİKOLOG HÜ LYA CENGİZ – Sayın Başkanım, zaten ilişkideki krizlerden
bir i ham ilelik, doğum, ilişkinin bizzat başlang ıcı da kriz gibi çalışıl ıyor. Yani bize
çif t eğer nişanlılık döneminde gelm işse biz evliliği kriz gibi çalışıyor uz çünkü kriz.
Yani yeni bir hayat a uyum lanacaklar ve birçok bileşeni var; kök aile yönetimi,
cinselliğin yönet imi. Zaten o bizim modüller imizin içer isinde evlilik içer isinde neyi
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kriz gibi çalışacaklar ını çif te bilgilendir iyor uz. O yüzden de biraz… Çok değerli
bulduğum bir çalışm a, üzülüyorum d a gerçekten, öyle hayata geçiremediğim için.
Neden hayata geçir emediğim izi de söyleyeyim: Ya, birçok bileşeni biz kontr ol
edemiyoruz. Biz sadece uzman taraf ından bakt ığ ım ızda iht iyaç ve bu ihtiyaçla nasıl
buluşura bakt ık. İşte, ama onun dışında tabii, birç ok bileşeni var, personel
istihdam ı var, f alan, bir yığ ın bir şey var. Onlar bizim çok hesaplayabildiğim iz
şeyler değildi. O yüzden de biz şöyle bir planlama düşünm üştük, olur mu olmaz
m ı…
BAŞKAN – Dinleyebildiniz mi başından beri Hülya Hanım ’ı? Dinleyemed iniz.
Ankara Büyükşehrin ücretsiz verdiği aile destek programından bahsetti.
DÜZCE BELEDİ YE BAŞKAN VEKİ Lİ SALİ H KESKİNLİ - Onu not ettim, ondan
öncesini bilmiyor um.
PSİKOLOG HÜLYA CENGİZ – Bizzat belediyenin de bir danışma merkezi
var dı, az veya çok da ol sa gönüllü arkadaş bulmak çok zordu ama biz 2 gönüllü…
Yani ama hayata geçirilebilir olduğunu gördük dediğim gibi Ankara Büyükşehir de.
Nerede kalm ışt ık? Ama biz şöyle planlam ışt ık: Şimdi, aile danışmanlığ ının
sertif ikasını alan bir kişinin, evet, krizde m üdahale etmesi mümkün değil o bilgiyle
ama en azından bizim planlamam ız içerisinde hayat a geçer mi geçmez mi, gene
bilenler in karar vereceği bir şey ama en azından evlendir me dairesinde bir aile
danışmanı at anıp eğ itim k ısm ında veya bir modülü en azından v erip daha sonra iyi
modüller hazırlanar ak, biz on - line düşünmüştük ulaşılabilirlik, kişiler in kat ılım ı
açısından. On-line eğitimler var biliyor sunuz, oradan sınav da olabilir ler. O 5
modülü alan kişinin ancak evlenebilmesi gibi bir yol üzerine gitmişt ik am a daha
sonra hatta Zeki Bey’le de bazı paylaşımlar ım ız olmuştu bu projeyle ilgili. Aile ve
Sosyal Polit ikalar da bununla ilgili -çünkü alanla ilgili uzmanlık çok önemli, yani çift
ayr ı bir konu- bir uzmanın bulundurulması ve beş yıllık gibi planlam ışt ık biz , sor un
davranışta bir uzm anla buluşacaktı bu çalışt ığ ım ız çif tler. Bizim art ık nasıl
başlatacağ ım ız biraz muallakta kalm ışt ı, başlayamayan… Yani herkes yola
koyulmuş bir projeyi konuşuyor ama biz de böyle bir proje başlatm ışt ık, belki ışık
tutabilir diye paylaşmak istedim.
BAŞKAN – Evet, aslında çok taraf lı bir şey bu, yapılamayacak bir şey de
değil. Bir de, k ısmen gönüllülük esası varsa aslında maliyet i de düşüren bir unsur
bu.
Bunu bir çalışalım Salih Bey hem müdür beyle hem Hülya Hanım ’la bir araya
gelip bir çalışalım nasıl yapabiliriz ya da bir f on başka bir yerden, kalan k ısm ı için
f on bulunabilir mi, Avrupa Bir liğinden f alan, bunu bir çalışalım.
PSİKOLOG HÜLYA CENGİZ – En azından tekrar şunu da söyleyeyim:
Sonuçta bu işi ben ücretli yapıyorum ama çok değerli bir hizmet olduğu için, bir
rekabet de yaratacağım belki kendime ama belediyenin danışma merkezi tekrar
hayata geçirilebilir çünkü insanlar ın bununla ilgili bilg isi var, olabilir liği varsa.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
DÜZCE BELEDİ YE BAŞKAN VEKİLİ SALİH KESKİNLİ – Başkanım, geçmişe
dönük biz de vekiller imize soru sor abilir miyiz?
BAŞKAN – Böyle bir usulümüz şimdi yok . Sonra toplant ıdan çık ınca sohbet
edelim.
DÜZCE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ SALİH KESKİNLİ – Geneli ilgilendiren
bir konu. Aile hekim imiz t ahlillerden bahsetti, kan uyuşmazlıklar ından bahsetmişti.
Evlilik günü almaya gidince o tahliller ist eniyor bildiğim kadar ıyla.
DR. HÜSEYİ N ÖZDEMİR - Başvuruya gelenlerden isteniyor.
DÜZCE BELEDİYE BAŞKAN VEKİ Lİ SALİH KESKİNLİ - Evet ama evlilik
kararı almaya gelmiş kişiler tekrar kan uyuşmazlığ ı veya…
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DR. HÜSEYİ N ÖZDEMİR - Zor unlu test ler değil bunlar ancak gerekli testler.
Kişiye hem kan uyuşmazlığ ı hakk ında bilgi ver iyor. Çünkü kan uyuşmazlığ ında
doğacak olan bebeklerde sık ınt ı olabiliy or.
DÜZCE BELEDİ YE BAŞKAN VEKİLİ SALİ H KESKİNLİ - Bununla ilgili gençler i
eğitsek daha doğru olmaz m ı diye düşünüyorum. Evliliğe son adım ı atmadan önce
gençler i bu konuda eğitsek, bilgilendirsek daha iyi değil mi diye düşünüyor um.
BAŞKAN – Ama şu var: Kan uyuşmazlığ ı yönetilemez bir şey değil,
yönet ilebilir bir şey. Yani bilirse bunu vatandaş, kan uyuşmazlığ ı olduğunu gebelik
dönem indeki kontroller i daha sağlık lı yaparsa sağlık lı bebek sahibi olabiliyor,
olmazsa hem annenin hayati tehlikesi var hem çocuğun hayati tehlikesi var.
Yönet ilemez bir şey değil bu.
DÜZCE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ SALİ H KESKİNLİ - Çocuk olmama
konusu var bir de, biliyorsunuz.
BAŞKAN – Ama o dava konusu zat en. Yani bu bilerek saklanıyorsa evliliği
sonlandıran bir şey bu. Ne diyorsunuz, bir adı var onun? Nisbi but lan.
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisar) - Şimdi, ben aslında, geçti de, doktor beye
şeyi soracakt ım. Şimdi, ak ıl hastalığ ı mutlak evlenmem e sebebi, mâni. Zekâ
geriliğinin IQ’su kaçt an aşağ ı olursa ak ıl hastalığ ı kabul ediliyor?
DR. HÜSEYİN ÖZDEMİ R - Onu biz psikiyatr iye sevk ediyor uz açıkçası,
alg ılama yet eneği zayıf sa biz onu değerlendirmiyoruz, psikiyatr ik konsültasyon
istiyoruz. Onun vereceği karara göre… Kanunen bilm iyor um açıkçası.
KO MİSYON UZMANI TETKİK HÂKİ Mİ SEMRA UZUN - 77…
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisar) - Ak ıl zayıf lığ ı kabul ediliyor am a engel değil.
BAŞKAN - 77’nin alt ı engel mi kabul ediliyor ?
KO MİSYON UZMANI TETKİK HAKİ Mİ SEMRA UZUN - Engel kabul ediliyor.
Müracaat ederse engel kabul ediliyor.
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisar) - Ama o kadar çok 77’nin alt ında evliler var ki.
80 ve alt ı zaten zekâ geriliği demek.
KO MİSYON UZMANI TETKİK HAKİ Mİ SEMRA UZUN - Evet, 77’yi adli t ıbbın
resm î şeyleri ak ıl zayıf lığ ı olarak kabul ediyor, doğumla geldiği için bunu mut lak
butlana sokuyor ama son radan bir traf ik kazasıyla, bir beyin travmasıyla oluşmuşsa
o sonradan gelişen bir durumdur, onda evliliğin nisbi butlanı istenmemişt ir.
BAŞKAN – Evet.
BAYRAM ÖZÇELİK (Burdur) – Şimdi, orada da belediye başkanım ızın…
“Yapt ığ ım ız t üm araşt ırmalar neticesind e evliliğinize mâni hiçbir şey yoktur.”
diyorsunuz.
BAŞKAN – Neyi araşt ırdınız?
DR. HÜSEYİ N ÖZDEMİ R - Aslında or ada bir sak ınca doğuyor. Üçüncü
kişilerle bu bilgiler in paylaşılm ası sak ıncalı aslında. Yani belediyenin bu tahlilleri
istemesi sak ıncalı bir durum aslında.
BAŞKAN – Doğru söylüyorsunuz tabii. Sağlık ver iler inin paylaşılması, kişisel
ver iler in paylaşılması aslında o da.
ALİ ÖZKAYA ( Af yonk arahisar) - Biz kanuna hüküm koyduk ya kişisel ver iler o
kişiyle ilgili bir akdin icrasına sebep olacaksa bu engel değildir dedik, kanundaki
istisnalardan birisi budur. Evlilik akdini yapacaksa belediye ve kanunen de ona bir
yetki verm işseniz ve gerekiyorsa, gerekmiyorsa ayr ı, o engel değil diye yeni Kişisel
Veriler in Korunması Kanunu’na bununla ilgili hüküm konu ldu.
BAŞKAN – Çok teşekkür ediyorum kat ılımcılara.
Şimdi, aram ızda 2 hanım var, ben özellikle onlar ı dinlemek istedim yani
heyet imiz dinlesin istedim. Bir kadın girişimcim iz var, Halime Zengin, Beyköy’den.
Düzceliler tanıyor ama uzmanlar ım ız tanısın, tutan aklara geçsin istedim. Halime
Hanım bir destek alarak üretim yapan bir çif tçi ve örnek bir pr ojesi var, ödül de aldı
projesi. Biz, k ısaca, hem Halime Hanım’ı hem projesini t anıyalım ister iz çünkü
ailenin güçlendir ilm esi bazen bireyin tek tek güçlendir ilmes i ya da ailenin
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tamam ının güçlendirilmesi şeklinde olabiliyor. Kadınlar güçlendiğinde eğitim ve
ekonomik desteklendiğinde aslında aile de özellikle çocuklar ın eğit ime kat ılım ı
konusunda da ciddi bir art ış olduğu ver ilerle ortada.
Evet, Halime Hanım, buyuru nuz.
HALİ ME ZENGİN – Öncelikle sayın vekillerim, değerli konuklar. Düzce
Beyköy’de ikamet et mekteyim. Evliyim, 2 çocuk annesiyim.
Bundan üç yıl önce Tarım, Gıda ve Hayvancıl ık Bakanlığ ının her yıl
düzenlem iş olduğu “Kadın Çif tçiler Yar ışıyor, Bilgi ve Pro je Yar ışması” na kat ıldım.
İlk önce Düzce’de ilçeler le yar ışmam ız oldu, orada 1’inci gelerek bölgede
yar ışmaya hak kazandım. İstanbul’d a İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Edirne gibi büyük
iller i de geçerek Türkiye f inaline kat ılmaya hak kazandım. (Alk ışlar) Teş ekkür
eder im.
2013 Haziranında Balıkesir ’de yapılan Türkiye f inalinde de çok küçük bir
f arkla 2’nci olduk. Bizden orada bir de pr oje istendi. Bizim pr ojemiz de Düzce’de hiç
olmayan örtü aldı Çilek Projesi oldu. Allah sağlık ver diği sür ece bu yıl üçüncü yı lım,
devam etmeyi düşünüyorum. Tabii bazı eksiklerim iz var, bazı problem ler imiz var.
Biz bu işe iyi tar ım uygulamalar ıyla başladık, artık bu sene üçüncü senem, organiğe
geçmek üzereyiz. Ama maalesef bunu alıcılar ım a anlatam ıyor um. İşte, vatandaş
geliyor di yor ki: “Aman canım, senden 1 kilo alacağ ıma gider im dışar ıdan 2 kilo
alır ım, 3 kilo alır ım. ” gibi söylemlerde bulunuyor, bu da beni açıkçası çok üzüyor.
İnsanlar ım ızın biraz daha iyi tar ım ve org anik tar ım la ilgili bilinçlenmesini ist iyor um.
Teşekkürlerim i sunuyor um.
BAŞKAN - Çok teşekkür ederim Halime Hanım.
Ben Halime Hanım ’ın serasını görme f ırsat ı buldum. Son derece gayret li ve
hem gözü doyuruyor hem de damak tadına hitap ediyor ve çabasından dolayı tebrik
ediyorum kendisini.
Başka bir misaf ir imiz daha var burada, Türkan Hanım. Türkan Hanım ’ı da
çok eski tanır ım ben. Türkan Hanım’ı özellikle heyet imiz tanısın istedim. Çok erken
yaşta eşini kaybetm iş Türkan Hanım, öyle değil m i? Ama evlatlar ını da pır ıl pır ıl
yet işt irmiş bir anne, hepsine eğitim aldı rmış, onun için ben biraz k ısa hikâyesini
dinlemek istiyoruz, heyet imiz olarak dinleyelim Türkân Hanım’ın hikâyesini, onun
için davet ett im. Örnek bir davranış çünkü aile bütünlüğü bazen ölüm gibi
sebepler le bozulabiliyor, anne ya da babanın ölümü, kalan e beveyne düşüyor aileyi
bir ar ada tutmak, o anlamda Türkan Hanım ’ın da önem li bir hikâyesi var herkese
örnek olacak, onu dinleyelim istedim.
Hoş geldiniz.
TÜRKAN YAĞ MUR - Öncelikle teşekkür ederim beni davet ett iğiniz için.
Ben 1996’da -kısa özet leyim - eşimi kaybettim.
BAŞKAN - Kaç yaşındaydı eşiniz?
TÜRKAN YAĞ MUR - Eşim 38 yaşındaydı, ben 35 yaşındaydım.
Eşim i kaybett iğimde 3 çocuğum vardı; 1 oğlum, 2 k ızım. En küçük çocuğum
5 yaşındaydı. Ben biraz duygulanıyorum bunlar ı konuşurken. Hayat ın yükü
omuzlar ıma binmişt i. Ticaretin t’sini bilmiyor dum ve t icar ete at ıldım. İnsan isteyince
her şeyi başar ıyor. Şof ör oldum ben, hani ar aba kullanmayı f ilan bilmiyordum aynı
zam anda çif tçi bir ailenin geliniyim, f ındığım ız f alan da var. Yeri geldi taksi sürdük,
bir yer lere gittik, yer i geldi traktör sürdüm, tarlada çif t yapt ım ve çocuklar ıma hem
annelik hem babalık yapmaya çalışt ım ve bunda da başar ıl ı olduğumu sanıyorum.
Bir oğlum doktor, okuttum. Büyük kızım liseyi bitirdi, o babasının öldüğü sene
1996’da eşimi kay bettim, o sene liseyi bitirmişti, okuyamadı. Ben de çok bilinçli ve
açık değildim o zaman bu kadar. Oğlum doktor şu anda Bilecik’te, dâhiliye uzmanı.
Küçük kızım eczacılığ ı bit irdi, küçük kızım, bir eczane açt ık, Cumayeri ilçesinde
ikamet ediyoruz. Cumayer ililer adına buradayım. Yani çocuklar ımla gurur
duyuyorum ve kadın isterse her şeyi yapar diye düşünüyor um. Bayanlar yeter ki
istesin. Ben yeri geldi babalık yapt ım, m asaya yumruğumu vurdum ama şef katli bir
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anne g ibi onlar ı da kucakladım. Bunlar ın hepsini bir bayan isterse, bayanlar
desteklenirse yapabiliyor. Ticarette de bayağ ı yol katettim. Eşimden daha çok
ilerlettim işimi. Hani eşim in zamanından daha çok büyüdük.
Ben beni dinlediğiniz için teşekkür ediyor um. (Alk ışlar)
BAŞKAN - Teşekkür eder im Türkan H anım.
Türkan Hanım’ın Cumayeri’nde önem li, büyükçe bir tuhaf iye dükkânı var.
Orayı dediği gibi eşinden sonra büyüttü. Pır ıl pır ıl da çocuklar ı var. Ben onun için
onun hikâyesinin tut anaklara geçmesini çok önemsedim.
Pek çok hikâye var belki, hem Düzce’de hem Türkiye’nin farklı yerlerinde
kaybolmuş ama biz özellikle bildiğim iz bir tanesinin hiç olmazsa tutanaklara
geçmesini önemsedik.
Çok teşekkür ediyorum, sağ olunuz.
BAYRAM ÖZÇELİ K (Burdur) – Evet, ben çok teşekkür ediyorum.
Şimdi bu televizyonlarda y ayınlanan “Ömür Dediğiniz” diye bir program var,
birçoğunu izledik, yaşlılar üzer inde hayattaki tecrübeler ini paylaşıyorlar, nasıl
zor luklar aşt ıklar ını dile getir iyor lar. Ben şimdi ablam ı dinleyince bizim Komisyon
olar ak daha sonra televizyonlar ın belirli zaman ve süreçler de böyle başar ılı ailede
aynı örnek olan bu aile gibi programlar ın yapılmasıyla ilgili bir teklif te bulunmak çok
daha iyi olur diye düşünüyorum.
Çok teşekkür ederim.
BAŞKAN - Evet, teşekkür ederim.
Önemli bir konu t abii bu tür yaşam mü cadeleler inin, örnek hayat lar ın
kamuoyunca bilinmesi.
Evet, şimdi sivil toplum kuruluşlar ım ız var aram ızda, iyi uyg ulama örnekler i.
Bir de akademisyenlerimizi dinleyeceğiz.
Öncelikle ben akademisyenler imize söz vereceğim.
Evet, Düzce Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Bölüm Başkanı Prof esör
Doktor Abdurrahman Kılıç burada m ı? Sosyoloji Bölüm Başkanı Yardımcı Doçent
Met in Kılıç? Bir de Sağlık Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dilek Akkuş? Hoş
geldiniz.
Şimdi, hocalara ne kadar kısa konuş denir, b ilm iyorum da ne kadar başar ılı
olur uz ama olabildiğince bir özet alabilirsek sizlerden sevinirim. Çünkü zaman
kullanım ı konusunda sık ışt ık, sivil toplum kuruluşlar ını dinlemek ist iyoruz, daha
sonra geniş hâlini geliş olarak alabiliriz sizden.
Buyurunuz.
DÜZCE ÜNİ VERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI YRD. DOÇ. METİN
KILIÇ - Sayın Komisyon üyeler i, yaklaşık iki buçuk , üç senedir Düzce
Üniversitesindeyim. Farklı bölgelerde çalışma imkânlar ı, üniversiteler de çalışma
imkânlar ı bulduk. Şimdi, bizim kuşkusuz üzerind e çok durduğumuz, toplumun temel
kurumlar ından bir isi olan aile, diğer kurumlar ıyla beraber günümüzde olmazsa
olmaz bir işleve sahipt ir. Bununla ilgili literatür taramalar ı, bilimsel çalışmalar
oldukça f azladır. Tabii, bur ada özelde bizim bakt ığ ım ızda boşa nma olgusu üzerine
Komisyonun araşt ır malar ı ki anladığ ım kadar ıyla da hukuksal yapt ır ımlar ı…
BAŞKAN - Açılış konuşmasında ondan bahsett ik. Boşanma bir alt
bileşenimiz, alt konumuz ama ailenin içindeki her şey, işte engelli birey, yaşlı birey,
işte kriz dönemleri, evlilik öncesi, bunlar ın hepsi bizim konumuza giriyor. Boşanma
tabii travmatik bir durum, o da ana konular ım ızdan bir i. Sadece hukuki süreç de
değil, sosyal hizmet özellikle sosyal hizmetler noktasında bir mekanizmaya ihtiyaç
var sa, onu da bulmaya çalışıyoruz bu Komisyon çalışmalar ı kapsam ında.
DÜZCE ÜNİ VERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI YRD. DOÇ. METİN
KILIÇ - Teşekkür ederim bilgi için.
Düzce’nin emsaller ine göre demograf ik olarak bu konuda büyük bir
hassasiyeti var, hatta boşanma oranlar ında TÜİ K rakamlar ına baktığ ınızda Düzce
ilinin son dönemler de boşanma oranlar ının yüksek olduğu gözlenmekte. Şimdi
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emsaller i dediğim iz iller e bak ıldığ ında yaklaşık yar ı oranında bir boşanma
olgusunun söz konusu oldu ve bu da Düzce’nin özelde iyi bir şekilde anali z edilmesi
gerektiği durumunu ön plana çık armaktadır.
Şimdi, biz 2015 yılında Düzce ilinde aile yapısı, gençlik ve şiddet üzer ine
yapt ığ ım ız çalışmalar ı Güneydoğu Bölgesi’nde de benzer çalışmalar yapt ık ve
onunla burayı karşılaşt ırma imkânı bulduk. Boşanm a olgusu üzerine göze çarpan
hususlardan bir iki örnek verip temel unsurlar ı maddeler hâlinde sunmak istiyorum
ve raporumuzu da Komisyona iletmek istiyor um.
Bu anlamda, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde aile içer isinde şiddet olgusuna
gençliğin bak ış açısıyla Düzce’deki bak ış açısının çok f arklı olduğunu gözlemledik
biz. Aile içerisinde şiddet olgusu söz konusu olduğunda aile bireylerinin yapması
gerekenler üzerine analizlerim izde yüzde 60 oranında kadınlar ın çocuklar için her
şeye katlanması gerekir düşüncesi nin, alg ısının etken olduğunu gördük. Bu da
toplumsal cinsiyet alg ısı gözetmeksizin. Kız çocuklar ının yüzde 55’i, erkeklerin
yüzde 65’i oranlar ında böyle bir olgunun ön plana çıkt ığ ını gördük. Boşanmaya
bak ış açısı Güneydoğu’daki iller imizde yüzde 15 dolay lar ında kalmaktadır. Aynı
anketi, ölçeği Düzce’ye uyguladığ ım ızda Düzce’yi bu durumun çok daha f arklı
parametreleri ön plana çıkardığ ını gör mekteyiz. Düzce’de yüzde 35 oranında
boşanma olgusunun söz konusu olabileceği düşüncesi egemenken “Çocuklar ı için
her şeye katlanmalıdır.” düşüncesinin yüzde 20 dolaylar ında kaldığ ını görmekteyiz.
Şimdi, bölgelere göre anlamlar ın çok uç noktalarda değişt iği gözlemlenmekte.
Düzce’nin yapısı itibar ıyla avukat ve diğer konuşmacılar ı da dinlediğimde
güzel par ametreleri ön plana koydular. Aile yapısı noktasında Türkiye ortalamasıyla
parçalanm ış aile yapısı yüzde 8, yüzde 9 oranlar ında karşım ıza çıkmakta. Bu diğer
bölgelerde de ortalama bu şekilde cereyan etmekte. Bunun da kentsel yaşamdan
kırsal yaşama doğru azaldığ ı gözleml enmektedir yapılan araşt ırmalarda. Düzce’nin
yapısı itibar ıyla biz 1.122 kişiyle görüşme f ırsat ı bulduk ve bu görüşmeler
sonucunda da aile yapısı noktasında daha çok kadınlar ın ev içer isinde yüzde 76
oranında ev hanım ı olar ak çalışt ığ ını –o da bir çalışmad ır diye ele alır ız bu konuyu tespit ett ik. Bu ortalamaya bakt ığ ınızda Türkiye genelinde de bu şekildedir
esasında. Ama boşanma, parçalanma olgusu dediğim iz şey, tabii ki Düzce özelinde
kırsaldan kentsele doğru bir art ış ortaya koymaktadır. Kır salda parçal anm ış aile
yapısı yüzde 20 dolaylar ında kalmaktayken köylerde, ilçe m erkezlerinde bu yüzde
30 oranlar ına çıkmakta, il merkezindeyse yüzde 48 -50 oranlar ında karşım ıza çık t ığ ı
gözlemlenmektedir.
Şimdi, Düzce’yle ilgili özel unsur lar Türkiye’de değişme, kent leşme olgular ı
ve bireyselleşme süreçler ine bakt ığ ım ızda 1950’li yıllardan gelen bir sürecin ön
planda olduğunu ort aya koyabiliriz ama Düzce’de son şehir olması, son kent olm ası
itibar ıyla da 2000’li yıllardan sonra böyle bir şehir leşme algısı kentleşme al g ısının
ön plana çıkt ı ve bir eyler arasında bu kentleşme olgusunun beraber bireyselleşme
unsuru oranının ne kadar etkili olduğunu kısa süreli değişimlerle gözlemeye çalışt ık
biz bu süreçte. Bu anlamda Düzce’nin yapısı itibar ıyla çalışmalar ım ızda dir ekt
boşanmayla ilgili çalışmalar ı sosyoloj i bölümü olarak ortaya koymadık ama
yapt ığ ım ız ar aşt ırm alar dan çık ardığ ım ız sonuçlar ı tahlil ettiğimizde ilişkiye
yüklenen anlam ın gençlerde ve ailelerde değiştiğ ini gözlem ledik. Türkiye çapın da
Aile ve Sosyal Polit ikalar ın yapt ığ ı araşt ırmalarda, ekonomik sebeplerin ve benzeri
sebepler in öt esinde ilişki içer isinde, aile ilişkisi içerisinde ilg isizlik ve sorumsuzluk
gibi unsurun çok yoğ un olarak ön plana çıkt ığ ını söyleyebilir iz. Bu bizim yapt ığ ım ız
çalışmalar da bu şekild edir. Aileler in anlam ını yüklenen buradaki değer yar gısı
ilişkideki ilgisizlik unsurunun ön plana çıkart ılmasıdır bak ıldığ ında. Kadının
toplumsal değer yar gılar ına göre kendini yeniden yaratması süreci Düzce’de ön
plana çıkan bir unsur olarak karşım ıza çık maktadır. Yeni toplumsal değerlere bağlı
olar ak kadının alg ısındaki dönüşümler e erkeğin geleneksel değer yarg ılar ıyla
bak ışının değişmediği olgusu etki etmektedir. Yani, toplumdaki erkeklerin aile
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yapısına ilişkiye, evliliğe geleneksel değer yarg ılar ıyla y aklaşt ığ ı ve bunu
içselleşt irdiği dur umunu görmekteyiz bu aşamada. Bur ada da bir çat ışmanın ön
plana çıkt ığ ını söylemek mümkündür. Düzce’de evlilik olgusundan, aile olgusundan
bahsett iğimizde, endogamik evliliklerin azaldığ ı tespit edilmiştir, eg zogamik
evlilikler in daha da artt ığ ı gözlenmişt ir. Şimdi, aile sosyolojisinde biz eg zogamik
evlilikler den bahsett iğimizde daha çok dış evlilikler ön plana çıkmaktadır. Dış
evlilikler söz konusu olduğunda da kültürel unsur lar ın bir çat ışması durumunun
burada yapt ığ ım ız nitel araşt ırmalar la etkili olduğunu gözlem ledik. Nasıl yani?
Farklı etnisite, etnik kökenlere sahip aileler le bir etkileşim söz konusu ise bur ada
evlenme sonuçlar ındaki çat ışmanın ön plana çıkabileceği unsurunu doğuran
parametreler göz önüne çıkm ışt ır baktığ ım ızda. Ayr ıyeten, Düzce özelinde
ekonomik unsur lar ın ayırt edici özelliğinin azalması söz konusudur. Yani tamam,
ailede ev hanım ı or anlar ı çok yüksek, çalışan kadın or anı yüzde 14 seviyesinde
Düzce’deki unsurlar dan ama ekonom ik bir parametre değil b u bizim için, ekonomik
bir ayırt edici özellik değil. Yani Güneydoğu Bölgesi’ndeki tespitler ile buradaki
tespit ler birbir ine uymamaktadır. Burada da aile kurumuna hukuksal anlamda
yüklenen unsurlar, naf aka gibi özellikler in toplumda art ık ekonomiyi bir ay ırt eden
unsur olarak insanlar arasında alg ılanmama, göstermemeye sebebiyet verdiğini
ortaya koyabilen unsurlar dır. Evlenmenin gençliğe yüklediği anlam ın değişmesi,
kuşak çatışması, anne babanın ya da evlenecek çağdaki gençlerle uyuşma
noktasında sık ınt ıla r ın yaşandığ ını çok yoğun bir şekilde tespit ett ik. Bu ne
demektir? 14-18 yaş arasındaki gençler le yapt ığ ım ız görüşmelerde gençliğin
evlenme alg ısı…
Şimdi, biz aile sosyoloj isinde bu olguyu değişik evlenme biçimleriyle tahlil
eder iz ama son dönemlerde evl enme olgusunun iki unsur şeklinde gerçekleşt iğini
görmekteyiz. Birisi, anlaşarak evlenme, diğeri görücü usulüyle evlenme şekli.
Şimdi, görücü usulüyle evlenmede ailenin etkisinin, otor itenin etkisinin söz konusu
olduğu durumlar Türkiye’de yüzde 9 seviyeler ine düşmüş dur umda günümüzde. Bu,
1950’lerdeki sürece baktığ ınızda yüzde 30 seviyesinde bir unsur olarak karşım ıza
çıkmakta. Bu tür evliliklerde boşanma olgular ının daha az olduğunu tespit ettik.
Ailenin etkisinin söz konusu olduğu görücü usulü ama kişinin anlaşma yoluyla
evlendiği evliliklerde boşanma oranlar ında daha artma olduğunu gözlemdik ki
kişilerin kendi arasında f arklı kültür den kişiler de evlenmesi sürecindeki
süreçlerdeyse boşanma olgular ının daha da artt ığ ını tespit ett ik.
Şimdi, buradaki unsur , bizim sorg uladığ ım ız, nedenselliğini ortaya
koyduğumuz temel unsur: Bakt ığ ım ızda, gençlerde evlenme olgusuna, evlenm e
sürecine yükledikleri anlam lar ın çok büyük bir şeklide değişt iği. Gençliğin, evlenme
çağ ındaki insanlar ın nişanlanma süreçlerinin çok iy i tahlil edilmesi gerektiğini
düşünüyoruz bu hususta. Ailenin değer yarg ılar ıyla uyuşmayan, örtüşmeyen bir
değişiklik alg ısının ön plana çıkt ığ ı söylenebilir. Bu ayr ınt ılı olarak rapor lar ım ızda
Komisyona sunulacaktır. Ayr ıca, aileye yüklenen anlam ın basitl eştir ilmesi toplumda
söz konusudur, ailenin kutsallığ ının ortadan kalkması. Bizim temel kurum olar ak
gördüğümüz aile toplumun temel çekirdeğidir, temel yapısıdır, dinamiğidir ve
toplum lar ı değişme sürecinde geleceğe taşıyan en iyi kurumsal yapıdır bak ıldığ ında
ama ne yazık ki son dönemlerde nesiller arasında ailenin kutsallığ ının, ailenin
öneminin azaldığ ını görmekteyiz. Yine boşanma olgusuna yüklenen anlam da aynı
şeklide karşılık bulmakta. Boşanmanın da sır adanlaşma unsuru olarak karşım ıza
çıkt ığ ını, insanlar ar asında boşanma olgusunun sır adanlaşma unsuru olması yani
basitleştir ilmesi söz konusudur bak ıldığ ında.
Üzer inde önemle durduğum, son dönemlerde yapt ığ ım ız çalışmalarda da
etkisini ortaya koyduğumuz medyanın, sosyal medyanın bu boşanma olgular ı
üzerine çok yoğun bir etkisi vardır. İnsanlar ın sosyal öğrenme kuramına göre
etkileşim içerisinde bulunduğu ya da bir etkide kaldığ ı unsurlar ın başında medya
gelmektedir Türkiye’de. Biz bunu çalışm alar da da çok yoğun bir şekilde tespit ettik.
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Medyadaki kişiler in bireysel özgür leşmesi aile yapısı içerisinde de toplum sal
cinsiyet ayr ım ı gözetmeksizin bir eylerin bir eyselleşmesini etkileyen bir unsur.
Komisyonun bu anlamdaki bence önem le üzer inde durması gereken ve hukuksal
anlamda medyadaki düzenlemeler e önem verm esi gerektiğini düşünüyorum.
Medyadaki pr ogramlar ın ve sosyal medyanın…
BAŞKAN – Topar layabilirsek Hocam sevineceğim.
DÜZCE ÜNİ VERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI YRD. DOÇ. METİN
KILIÇ - Tamam, şimdi hemen topar lıyorum.
Bu
anlamda
medyanın
önem i
söz
konusu .
Yapılan
araşt ırmalar,
değerlendirmeler bize şunu göstermektedir: Bu tür komisyonlar ın gerekli olduğ u,
projelerin gerçekten önemli olduğunu ama evlilik olgusu, evlilik kurumu söz konusu
olduğunda kültürel değerler le kurumsal araçlar ın kimi zam an örtüşmeye bileceğini
ortaya koyabiliriz. Değer yarg ılar ının değiştirilmesi ya da mevcut değer yarg ılar ına
uygun hukuksal süreçlerin yarat ılması günümüzde oldukça zor bir durum olar ak
karşım ıza çıkmaktadır. Bununla ilgili belli bir sürecin geçmesi ve aile yapısının,
ailenin geçmişten günümüze dönüşümüyle ilgili kendini tamamlaması sür eci
önemlidir. Bu tamamlamayla da tabii ki biz sosyologlara… Çünkü biz üniversitede
akademisyen olarak bunlar la ilgili çalışm alar yapıyoruz. Yapt ığ ım ız şeyleri sadece
çalışmalara bır akmıy oruz, eğitim noktasında da üniversite genelinde aile sosyoloj isi
derslerini genişletm eye çalışıyoruz, havuz olarak vermeye çalışıyoruz. Aile
danışmanlık sert if ikası verme noktasında biz üniversite ya da bilim dünyası olar ak
bir girişimde bulunuyor uz. Bu an lamda Millî Eğit imin projeleri çok önem li ama bu
projelerin yanında Millî Eğitim müf redatının da yoğ un bir şekilde aile
programlar ının, ailenin kurumsal yapısının ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde der s
müf redatlar ında konulması gereklidir. Bu husus göz ardı edilmemesi gereken bir
olgu olarak karşım ıza çıkmaktadır.
Bu anlamda Kom isyona teşekkür ederim.
Sayg ılar sunuyor um.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Buyurun.
BAYRAM ÖZÇELİ K (Burdur) – Çok kısa bir katkıda bulunmak istiyorum.
Komisyon çalışmalar ı, dah a doğrusu Komisyonun kurulması Mecliste kabul
edildi, daha sonr a elektronik postalar ım ıza, cebimize mesajlar gelmeye başladı.
Velayet mağduru babalar, naf aka mağduru babalar. Şimdi, siz de biraz önce
bahsett iniz, erkeklerin eğitimi konusunda ben mi hat ır la m ıyorum, Türkiye’de
erkeklerin eğitim iyle ilgili dernek, vak ıf bir şey hiç var m ı bilm iyor um?
DÜZCE ÜNİ VERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI YRD. DOÇ. METİN
KILIÇ - Çok sınır lı.
PSİKOLOG MEHMET ÖNEMLİ - AÇEV’in baba eğitim iyle ilgili yoğun
programlar ı var.
BAYRAM ÖZÇELİK ( Burdur) – Hayır, o kendi içer isinde bir eğitim program ı
olar ak yapabilir, onda bir şey yok ama kadın dernekler i var, kadınlar ın eğitimi için
var, çocuklar ın eğit imi var da niye babalar ve erkekler…
Her ilde erkek eğitim iyle ilgili bir zorun luluk getirebilir miyiz Sayın
Başkanım ?
BAŞKAN – Vallahi bu teklif erkekten geldi, ben demedim yani. Bir erkekten
gelerek tutanaklara geçti.
Ya, şu var: Kadınlar ın eğitim le güçlendir ilmesi, kadınlar ın eğit ime er işimi zor
olduğu için kadınlar ın eğitimle g üçlendirilmesi uzun yıllardır STK’lar ın konusu ama
şöyle de bir handikap var, yaklaşık otuz yıldır alanda çalışıyorum ben de bu
anlamda: Kadınlar ı bilinçlendirdikçe, eğitimini güçlendirdikçe eğer erkeğe eşit
oranda uygulamalar dan haberdar etmediğinizde çat ışmayı bazen körüklüyorsunuz.
Kadın hem biliyor, bilerek gördüğü şiddet –yani maddi, manevi şiddet, f iziksel
şiddet, psikoloj ik şiddet - bazen artabiliyor. Bu sef er de erkek “Gidiyorsun, dışarda
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bunlar ı m ı öğreniyor sun?” oluyor adı. Onun için kahve eğit imle ri, yayg ın eğit imler
anlam ında cam ideki eğitimler, kahvedeki eğitimler i çok önemsediğimizi def alarca
söyledik. Bu anlam da Diyanet İşler i Başkanlığ ı zaman zaman cuma hutbeler ine
müdahil oldu ama yayg ın bir eğitime çok ciddi ihtiyaç olduğu ortada. Bunun bir a z
yurttaşlık bilgisi, insan haklar ı bilgisi olarak verilmesi… Erkek eğitimi dediğinizde
direkt tepki göreceğ iniz bir alan, bunu böyle yapmamam ız lazım ama temel insan
haklar ı bilgisi ve iletişim beceriler i eğit imi gibi böyle bu şekilde verir sek bunun daha
kolay olacağ ı kanaatindeyim. Aslında şiddet sadece aile şiddetin konusu değil,
bugün statta şiddet var, sporda şiddet var, okulda şiddet var. Niye? Çünkü kişinin
sorun çözme kapasitesi düşüyor ilet işim beceriler i düştükçe. O anlamda böyle bir
katkısı olabi lir, bunu da erkek eğitimi adı alt ında değil ama iletişim beceriler i ya da
temel insan haklar ı eğitimler i gibi bunu yayg ınlaşt ırmak gerektiği kanaatindeyim.
Abdurrahman Kıl ıç Bey, evet, buradasınız, az önce anons etmiştim ama
evet, sizi de dinleyelim ama olabildiğince özet almak ist iyor uz. Sizden sonr a 5 kişiyi
daha dinleyeceğiz, 5 konuğumuz daha var.
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİ MLERİ FAKÜLTESİ BÖLÜM BAŞKANI
PROF. DR. ABDURRAHMAN KILIÇ - Teşekkür ediyorum herkese.
Öncelikle, bu çalışm ayı yürüten ve org anize edenlere teşekkür ediyor um.
Önemli bir konu ama ben şu andaki üzerinde yoğunlaşılan konu üzer inden
değil, geleceğin şekillendirilmesi üzerinden konuşmak ist iyor um. Çünkü, bugün,
bugün ortaya çıkmadı, bugün dünden geliyor. Dün biz ne yaptık, neden bö yle oldu?
Eğer bunun analizini yapmazsak yar ının çözümünü yar ın konuşurken kaynağ ını yine
konuşmayacağ ız.
Ben, acizane, yapm ış olduğum çalışmalarda işim gereği olan not lara
değineceğim. Öncelikle şunu vurgulam akta f ayda var: Bu problem Türkiye’nin
problemi değil, bu problem insanlığ ın problemi. Problemin kaynağ ı değişik
şekillerde açık lanabilir. 18’inci yüzyıldan sonraki yaşanan dönüşüm, pozit ivist bir
dönüşüm, materyalist bir dönüşüm bu nesli bize hediye etti. Yani, şu anda
konuştuğumuz problemin kaynağ ın da bir dönüşüm var. Az önce arkadaşım da
bahsett i, aile dönüşüyor, değer ler dönüşüyor ama bizim ar zular ım ız f arklı, o
dönüşmeye o yüzden itiraz ediyoruz. Ne demek istiyorum? Son zamanlarda çok
f azla konuşulan bir değerler eğitimi var, dünyanın derdi, her ke sin der di. İnsan akıl,
beden ve kalpten ibaret. Hepsinin eğitilmesi gerektiğini söylüyoruz ama biz yıllarca
Millî Eğitimde kalp eğitimi yapmadık, böyle bir eğit imi sisteme dâhil etmedik. Gerçi
bana uyar ıda bulunuldu baştan ama bunu söylemek istiyor um: Kırk yılını eğitime,
eğitim programlar ına veren bir prof esörün bir toplant ıdaki anlatt ıklar ını paylaşmak
istiyorum. Emekli olmuş, şu anda da yaşlı bak ımevinde kalıyor. Emekli olmuş ve bir
konf erans veriyor, adı “Sağlık lı insan ilişkiler i” Kürsüye kolundan tutu p çıkardılar,
yaşlı ve salondakilerin çoğu onun öğrencisi. Dedi ki: “Arkadaşlar, yanlış yapt ık. Kır k
yıldır yanlış yapt ık, insanlar ı sadece ak ıldan ve bedenden ibaret zannett ik ve hep
onlar ı eğittik. Kalbi ve duygular ı eğitmedik.” Normal bunu herkes söyley ebilir ama
arkasından söylediği cümle çok enteresandı, kendisi bölüm başkanlığ ı, dekanlık ve
benzer i makamlar ı yaşadıktan sonra em ekli olmuştu, şunu if ade etti, dedi ki: “ Bir
makama çık ıyorsunuz, sağ ınız solunuz insan ‘Ef endim ’ ‘ef endim’ diyenden
geçilm iyor, makamdan düşüyorsunuz, sağa bakıyorsunuz kimse yok, sola
bak ıyorsunuz kimse yok, arkada yok, ileride yok.” Aslında kadın kendi durumunu
özetledi çünkü şu anda büyük bir şehirde bir bak ımevinde kalıyor.
Şimdi, bu, gerçekten çok rahatsız edici bir durum. Bunu f ark etmişiz. Bat ı
bizden önce f ark etmiş çünkü daha önce düşmüş, biz de f ark etmişiz ama yanlış
yer den tutuyoruz. Ne demek yanlış yer den tutuyoruz? Şimdi bir iki noktayı bu
anlamda vurgulamak istiyor um: Yıllardan beri soruyorum, öğrenciler e soruyoru m
üniversitede, diyor um ki: “Hayat bir mücadele midir?” “ Evet Hocam, tabii ki
mücadeledir.” “Nasıl mücadele?” “Güçlü zayıf ı ezer.” O hâlde hepimiz güçlü
olmam ız lazım. Çok uzatmayacağ ım. Bu bağlamda, bizde kuvvet li olan, menf aatini
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elde etmek için her türl ü çat ışmaya giriyor ve bunun sonucunda da ayr ımcıl ık
yapıyor. Boşanma ayr ımcılığ ın bir sonucudur. Arkasından da bencillik yapıyor, onun
bir sonucu bunlar. Yani, şu bahsetmiş olduğum 5 madde, yani kuvvet, menf aat,
çat ışma, ayr ım cılık, bencillik aslında heme n hepimize sirayet etmiş, eğitim
sistem inin bize kazandır dığ ı, pozitivist bakış açısının bize kazandırdığ ı, bize ver miş
olduğu anlayışlar. Az önce de bir yerde paylaşt ım ama burada da paylaşmak
istiyorum. Derdim iz bu yani bak ıyoruz, ar zu ettiğimiz insanın davranışlar ını
göremiyoruz, öğretmenler e çok görev yüklüyoruz, eğit ime çok görev yüklüyoruz.
Dedim, öğretmenler e soralım bir, acaba bu öğretmenler bu işi nasıl biliyor?
Düzce’de bir araşt ırma yapt ık, öğretmene şu soruyu sor duk: “Arkadaşını söyle
bana, kendini değ il.” Öğretmenlerin öğrenciler e yüklemiş olduğu olum suz
davranışlar neler? Hani biz adam olsun, güzel davranış kazansın diye gönderiyoruz
ya, yapm ış olduğumuz görüşmeler sonucunda en az 100 olumsuz madde
öğretmenler in öğrenciye –yani üzüler ek söylüyo rum, ben öğretmenim, bunu
düzelteyim, belki yanlış anlaşılmalar olur - 100 madde analiz ettik, ilkokul öğretmeni
5 değer alanında - doğruluk, dürüst lük bir değer alanı olarak if ade ediyorum öğrenciye yanlış örnek oluyor. Ortaokul öğretmeni 8, lise öğretmeni 11. Şaşır dık,
enteresan bir durum, burada bir gariplik var. Bir sempozyum da çekine çekine bunu
sunduk, Er zurum ’da. Çok enteresan, orada iki araşt ırma daha geldi aynı bağlamda:
Bir i polisler üzer inde, diğeri imam lar üzerinde. Soru aynı şekilde “Polisler in hangi
davranışlar ı vatandaşın olumsuz davr anmasına sebep oluyor?” Durum aynı. Diğer
araşt ırma, biri Adana, diğeri Gaziantep ya da Malat ya’ydı, şu anda hat ır lam ıyorum,
orada da “İmam ın hangi davr anışlar ı cemaate yanlış örnek oluyor?” Durum aynı.
Kastettiğim şu: Mesleğim iz, işimiz, aşım ız ne olursa olsun, biz aynı sistemin
eğitimini aldık, dolayısıyla hepimize bunlar bulaşm ış. Eğer bu meseleyi çözm ek
istiyorsak bence bir dönüşüme iht iyacım ız var. Bir f elsef i dönüşüme iht iyacım ız var
çünkü bak ış açım ız şu anda tamamen menf aat, kuvvet, bencillik üzer ine bina
edilmiş. Yani, bunu söylerken böyle söylem iyoruz ama eylemim iz böyle
gerçekleşiyor. Araştırmanın devam ından bahsedeyim, çok üzücü bir durum. Bu
sef er bunu anket olarak sorduk, daha önce görüşme yapm ışt ık. An ket sonucu da şu:
Soruyu kendine soruyor uz. “Öğrenciye hangi yanlış davr anışlar ı kazandır ıyor sun?”
Sıf ır, yok yani ama arkadaşı kazandır ıyor .
Şimdi, bu, topyekûn bir eğitim problemi. Bizim boşanmayla ilgili yasal
düzenlemelerimizin, şiddet le ilgili yasal düzenlemelerim izin elbette olması lazım
ama az önce arkadaşım da if ade etti, daha ilkokuldan it ibar en biz gelecek nesilleri
eğer kurtarmak istiyorsak bu f elsef i dönüşümü yapmak zor undayız. Biz, öğretim
programlar ının içerisine mater yalist, bencil, menf aatç i bir anlayışı gündeme getir en,
ilişkiler i onun üzer ine bina eden bir anlayışla eğer öğretim programlar ını devam
ettirirsek gelecek nesillerin bugünkünden daha kötü olacağ ını söylemek zorundayım
çünkü Bat ı, şu anda onu yaşıyor, bizden önce aynı sür eci yaşa dı. Bizde işte, yüzde
3 olan, yüzde 5 olan bir durum onlarda yüzde 30, yüzde 40. Doğru mudur? Biz de
eğer tedbir almazsak, şu anda yaşananlarla ilgili değil, gelecek nesille ilgili tedbir
almazsak geleceğim iz, üzülerek söylüyorum, daha kötü gör ünüyor. Bu a nlamda,
özellikle bağ ımlı olmadan, boşanmadan, çat ışmadan bu problemi çözecek eğitim
ortamlar ını oluşturm am ız gerekiyor.
Yine, yapm ış olduğumuz bir araşt ırm ada, aile eğit imiyle ilgili yapm ış
olduğumuz araşt ırmada, evlilikle ilgili bilgi ve anlayış gelişmed en insanlar, t ırnak
içinde söylüyor um, özür dileyerek söylüyor um, sadece cinsellik anlam ında evliliği
tercih ediyor, onun dışında evliliğin bir bağlam ı oluşmadan evlilik gerçekleşiyor ve
bu, tamamen menfaat üzer ine kurulm uş, güç endeksli bir anlayışın etra f ında
cereyan ediyor. Böyle bir anlayışın olduğu yer de çat ışma kaçınılmaz; bencillik
doğacak, üretilecek. Sonuç it ibar ıyla, boşanma gelecek. Bunlar ın engellenmesi için
mevcut durumla ilgili acil olar ak, f elsef i olarak bak ışım ızı düzeltmemiz gerekiyor.
Mevc ut, şu anda yetişecek nesiller için de öğretim programlar ını ciddi anlam da
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ayr ımcılıktan, bölücülükten, bencillikten, menf aatten, güç odaklı eylem lerden
uzaklaşt ıracak bir yapıya dönüşt ürmemiz gerekiyor. Eğer böyle yaparsak öyle
zannediyorum daha güzel son uçlar alacağız.
Hepinize teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Çok teşekkür ediyorum Hocam.
ALİ ÖZKAYA ( Af yonkarahisar) - Hocam, bu konuşmayı inşallah metin olarak
da bize vereceksiniz değil mi?
BAŞKAN – Şöyle bir şey var tabii elimizde. Bu, ayr ı bir toplant ının k onusu,
buranın konusu değil ama ne yazık ki arzu ettiğim iz seviyede değiliz Düzce’de
temelde eğitim olarak ve son birkaç yıldır da düşüşlerim iz var. Yani sınav gir işlerine
baktığ ınızda, işte, net sayılar ı, sınavlarda başar ı oranı, vesaire ve son üç dört yı ldır
da ciddi düşüşlerim iz var; rakamlar ortada. Benzer bir toplant ıyı belki sadece vali
beyin de bu konuda ciddi bir çalışması var eğitim üzer inde yapıp Düzce’nin yani bir
yer den başlayarak Düzce’nin eğitim le ilgili iyi bir planlamasını yapmam ız gerekiyor .
Burada taraf lar ın bir ikisi burada, hepsi değil ama vali beyin de önemli bir çalışması
var bitmek üzer e olan. Öyle bir iht iyaç olduğu ortada. İnşallah iler leyen zamanlar da
da onu gerçekleştir iriz.
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİ MLERİ FAKÜLTESİ BÖLÜM BAŞK ANI
PROF. DR. ABDURRAHMAN KILIÇ - Bir noktayı da vurgulamak istiyorum.
BAŞKAN – Buyurun.
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİ MLERİ FAKÜLTESİ BÖLÜM BAŞKANI
PROF. DR. ABDURRAHMAN KILI Ç - Biz başar ıya endeksli olarak bazı açık lamalar ı
yapıyoruz ar zu ettiğimiz içi n elbette. Bir öğrencim değerler eğitimi çalışt ı. “ Niye
çalışmak ist iyorsun?” diye sor dum; dedi ki: “İşte, şu yılın Türkiye 1’incisi
İstanbul’da hır sızlık tan yakalandı. Üniver sitede, Boğaziçi’nde okuyan öğrenci
hırsızl ıktan hüküm giydi.” Bunun üzer ine, yan i söylemekte beis görmüyorum, Millî
Eğitim Bakanlığ ı taraf ından şu anda okullara tavsiye edilen 100 temel eser in
içindeki değerler i çalışt ı. Yani hayal edemediğim iz kadar tahribat var. Bakanlığ ın
tavsiye listesindeki 100 temel eseri okuttuğumuz çocuklardan doğru davranış
bekleyemeyiz. Kullanılan kelimeler, if adeler, kavram lar , yaklaşım lar ağza
alınmayacak gibi. Enteresan bir durum. Yani bunu da özellikle if ade etm ek
istiyorum. Yani başar ı bizi…
BAŞKAN – En önemli şeyi son söylediniz Hocam. Bu paylaşıldı m ı
Ankara’yla mesela?
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİ MLERİ FAKÜLTESİ BÖLÜM BAŞK ANI
PROF. DR. ABDURRAHMAN KILIÇ - Tabii, tezim iz bizim yayınlandı, bununla ilgili
iki üç tane makalemiz yayınlandı ama bilmiyorum sonuç…
BAŞKAN – Ankara’ya ulaşt ı m ı bilmiyoruz; ta mam.
ALİ ÖZKAYA (Af yonkarahisar) - Ankara, sesi biraz ağ ır duyar Hocam, yüksek
sesle söylemek…
BAŞKAN – Evet, işit me problemi olabilir biraz.
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİ MLERİ FAKÜLTESİ BÖLÜM BAŞKANI
PROF. DR. ABDURRAH MAN KILIÇ - İnşallah ef endim, duy ur duklar ım ız gider.
BAŞKAN – Peki.
Tabii, bu bahsettiğimiz başar ı sadece akademik başar ı değil. Akadem ik
başar ı ölçülebilen bir başar ı ama onun dışında mesela madde bağ ım lılığ ını
konuşuyoruz, şimdi Dilek Hanım da anlatacak. Madde bağ ım lılığ ı dediğiniz za man
işin içine işt e, kültür polit ikanızı, şehirdeki spor politikalar ınızı, hepsini,
uygulamalar ınızı konuşmanız gerekiyor. Eğitim konusu bütün bunlar ı da kapsayan…
Sağlık, bak ın, az önce konuştuk, ailenin bütünlüğü. Aile içinde sorun varsa çocuk
madde bağ ım lısı oluyor, akadem ik başar ısı düşüyor, gibi gibi. Yani çok bacaklı bir
şeyden bahsediyor uz ve bütüncül yaklaşmak gerekiyor. Eğitim konusunu
konuştuğumuzda yine kolluk olacak bu masada, yine madde bağım lısı çalışanlar bu
masada olacak, işte, spordan temsi lci, kültürden temsilci olacak bu masada. Eğitimi
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sadece eğit imciler le konuşmayacağ ız. Ee, o anlamda, sizin söylediğinizi
desteklemek anlam ında söylüyorum, akademik başar ı en ölçülebileni olduğu için
söylüyorum. Akademik başar ı ölçülebilen bir başar ı, heme n 8-10 tane cet veli
önünüze koyduğunuz zaman ilin bir haritasını çıkar ıver iyor sunuz, o anlam da
söyledim onu.
Evet, Düzce Sağlık Meslek Yüksekokulu öğretim görevliler inden Dilek
Hanım’ın özellikle m adde bağ ımlıl ığ ı yönünde önemli çalışm alar ı var, onunla il gili
dinleyeceğiz kendisini.
Buyurun.
DÜZCE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM ÜYESİ DİLEK AKKUŞ –
Merhabalar, Düzce’ye hoş geldiniz.
Sunum hazır lam ışt ım ama ondan sadece birkaç tane f otoğraf göstereyim,
toparlayarak hemen birkaç şey söylem ek istiyorum ben de.
Madde bağ ım lılığ ıyla ilgili çalışmalar genellikle önleme, erken tanı, tedavi ve
rehabilitasyon üzerine yürüt ülen çalışmalar. Önleme basamağında çalışıyoruz daha
çok biz de Düzce’de, tedavi ve rehabilitasyon k ısm ında genellikle sevk ediyoruz. Bu
arada söylemeyi unuttum, ben 2004’ten ber i bağ ımlılık danışmanlığ ı yapıyor um
Düzce’de, ilk bağ ımlılık danışmanlar ından bir tanesiyim Türkiye’nin ve yaklaşık on
yılı geçti ve hem bilinçsel davranışçı ter apistim Aydın Millet vekilim gibi ve hem de
aynı zamanda poz it if psikoterapistim aynı zamanda.
Şimdi, önlemeyle ilgili Düzce’de yapt ığ ım ız çalışmalarda genellikle sağlıklı
çocuk üzerinden gidiyoruz ki sağlık lı çocukta çünkü bilgilenme çok önemli. Bir
yandan da risk çalışmalar ı yapmak gerekiyor; riskli f aktörlerle koruyucu f aktörler i
çocuk ne kadar dengeliyor buna bak ıyoruz. Bazen çünkü çok riskli bir çevrede
olabiliyor çocuk ama koruyucu f aktörleri o kadar iyi oluyor ki madde bağ ım lısı
olmuyor ama bazen de çok koruyucu bir ortamda olabiliyor ama arkadaş çevresinde
madde kullanım ı olduğu için maddeyi kendisi de kullanabiliyor.
Erken tanı ve müdahalede şöyle bir sık ınt ım ız var: Sadece Düzce’de olan bir
şey olduğunu düşünmüyorum bunun, sanıyorum tüm Türkiye’nin pr oblemi, aileler
çocuklar ının madde bağ ımlısı olduğunu a ncak bir buçuk yıl sonra anlayabiliyor lar
ya da iki yıl. Yani er ken tanıda aile gerçekten çok geç kalıyor çünkü çocuk daha çok
sosyal ortam ında zaman geçirmeye başlıyor. O nedenle okul çevresinde tanınması
daha kolay çünkü disiplin suçlar ı art ıyor, devamsı zlığ ı art ıyor , çocuğun davr anışlar ı
değişiyor, kendine bak ım ı azalıyor. O nedenle, okul ortam ında bağ ım lı çocuğun,
daha doğrusu madde kullanmaya başlayan çocuğun sapt anm ası daha kolay. Çünkü
aileye f ark ettirmemek için belki duymuşsunuzdur bilmiyor um, işte , göz dam lalar ı
kullanıyorlar, tiner kullananlar, yoğurt yiyorlar. Çocuklar ın bana söylediği
yöntemlere inanamazsınız, yani ailenin anlaması gerçekten çok zor ancak çok f azla
madde kullanmaya başladığ ı zaman, maddenin dozunu art ır ıp daha ağ ır maddelere
geçtiğinde aile f ark edebiliyor. Mesela, çok ilginç bir vaka; çakmak koleksiyonu
yapıyorum diye eve bir sürü çakmağı topluyor çocuk. Yaklaşık 100’e yak ın çakmağı
var ama aile çocuğun madde bağ ım lısı olduğunu –bunlar, üniver sitede hoca bu aile ancak bir buçuk , iki yıl sonunda anlayabiliyorlar, o da bayg ınlıklar ından sonra f ark
edebiliyorlar. Çocuk “Çakmak koleksiyonu yapıyor um.” diyor ve hani uzunca bir
zam an onlar ın da hoşuna gidiyor “Ne güzel koleksiyonu var.” diye. O yüzden,
çocuklar gizliyor lar. Bu dönemde bu gizliliği açabilecek aslında tek kurum okul, yani
onu görebilecek olan tek yer okul. Ailenin de tabii bazı işaret leri öğrenmeye ihtiyacı
var.
Burada, tabii, önemli bir konu daha var, siz biraz önce değinm iştiniz, deprem
konusu. Şu an bizim depremi yaş ayan çocuklar ım ız ergen. Böyle olunca ciddi bir
boşluk hissediyorlar. Bir hocam ın bir tanım ı vardı ondan bahsetmek istiyorum. “Her
çocuk aslında bir tane cam kavanozla doğar, o cam kavanozun içer isine anne baba
sevgiyle, güvenle, ilgiyle birer tane taş ata rak doldur ur. Eğer o kavanoz dolar sa
çocuk, o kavanozu göğsüne sık ışt ırar ak taşır çünkü başka türlü taşıyamaz
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ağır laşm ışt ır ve içindeki boşluğu doldur ur; ama eğer bir aile kendi çocuğuna sevgi,
ilgi ve bak ım veremiyorsa o boş kavanozu başkalar ı doldurur ya da bağ ım lılık
doldurur, bazen de terör örgütleri doldur ur, yasa dışı f aaliyetler doldurur.” Ee, böyle
olunca anne babanın gerçekten ne kadar sık ınt ısının olduğunu da bilmek gerekiyor,
ne kadar çok travmat ik yaşant ısının olduğ unu da öğrenmek gerekiyor.
Bunun dışında “Yet işkin çocuk sendromu” diyoruz biz buna psikiyatrideki
adıyla. Genellikle alkol, madde bağ ımlısının çocuklar ı ya da madde bağ ımlısı olan
kişilerin çocuklar ı da bağ ımlı oluyor lar. Bunun sebebi de gerçekten oradaki boşluğ u
daha f azla hissediyo rlar ve bir de tabii genetik f aktörler de var bunun içinde.
Sağlıklı olan bir ailenin çocuğundan 5 kat daha f azla r iskli bağ ımlılar ın çocuklar ı.
Bu anlamda o konuda da mutlaka önlem almak gerekiyor.
DENİZ DEPBO YLU ( Aydın) – Madde bağ ımlısı eşle evleniyor l ar.
DÜZCE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM ÜYESİ DİLEK AKKUŞ –
Genellikle öyle çünk ü ailesinde yaşadığ ı travmayı başka bir yer de tekrar çalışmak
zor unda kişi. İçsel olarak, içgüdüsel olar ak bunu hissediyor ve onu çözmeye
çalışıyor hatta kurtarmaya çalışıy or karşısındaki insanı tekrar.
Burada aslında en önemli problemler den bir tanesi sigara diye bak ıyor um
ben çünkü benim deneyimlerim şunu gösteriyor, yapılan çalışmalar da aynı şeyi
gösteriyor: Eğer çocuk sigara kullanıyorsa 8 kat daha f azla riskli sigara
kullanmayan çocuğa göre. Çünkü düşünün, ben size şimdi burada 1 tane sigara
ikram etsem sigara içmiyorsanız almazsınız ama eğer sigara içiyorsanız esrar teklif
edildiğinde alırsınız. Çünkü sigara gibi içilen bir şey ve çocuk bunu çok
yadırgam ıyor ona tekli f edildiği takdir de.
Bir de özellikle, kurumlar ın başındakiler yani kendim iz için konuşuyorum
bunu; hani valimizden tutun da, Sayın Valim izden tutun da işte bir üniversitedeki
öğretim elemanına kadar eğer biz sig ara içiyorsak çocuklar ım ızın içmemesini
bekleyemeyiz. Eğer topyekûn bir çalışm a yapılacaksa, bir pr oje yapılacaksa bence
Meclisten başlanmalı, bence işte valilikten başlanmalı yani ilin önemliler inden
başlanmalı sigara bırakmaya, alkol sonra…
DÜZCE VALİSİ ALİ FİDAN – Önce ben başlayayım o zaman…
DÜZCE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM ÜYESİ DİLEK AKKUŞ –
Kesinlikle.
Sizin için söylemedim ama yani işin doğ rusu bu. Yani hani biz çocuklardan
başlamamalıyız bunu yapmaya, biz Meclisten başlamalıyız, Cumhurbaşkanından
başlamalıyız, işte Başbakandan baş lamalıyız. Proje böyle gitmeli çünkü ben
çocuklara bunu söylediğimde, bununla ilgili bir eğit im yapt ığ ım zaman “Hocam,
kusura bakmayın, herkes içiyor yani bu sorun değil, içilebilir.” Zaten ergen, arkadaş
çevresindeki ortamdan etkileniyor, bizim onlar için çok ciddi bir değerimiz ve
önemim iz yok. O anda dünyanın hâkim i o, her şeyi yapabilir, ona bir zarar gelmez,
ona bir şey olmaz.
BAŞKAN – Peki, şöyle bir şey olam ıyor mu, sigara konusu için söylüyor um:
Yani yet işkin birisi, 20 -25 yaşında bir isi kendi irad esiyle bu karar ı ver ebilir ve bunu
içmeyi yönetebilir ya da alkolü içmeyi yönetebilir ama bu 13 yaşında bir çocuksa
“Sen bunu yönetemezsin” i anlat am ıyor muyuz peki?
DÜZCE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM ÜYESİ DİLEK AKKUŞ –
Şöyle oluyor: “Ben zaten büyüdü m, ben yetişkinim art ık.”
BAŞKAN – 13 yaşında tabii, büyüdü!
DÜZCE SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM ÜYESİ DİLEK AKKUŞ –
Çünkü dış görünüş olar ak boy uzun am a iç olarak çocuk. Yani görüntü olarak “Ben
art ık yet işkinim, babam ın boyundayım yani ben bunu yapa bilir im.” diyor.
Bir de, okullarda önünü alamadığ ım ız bir problem var. Ben Düzce’deki
deneyim lerinden konuşuyorum bunu. Okullarda sigara kullanım ını bit irem iyoruz bir
türlü yani hani çocuklar gizli gizli tuvalet lerde… Tuvalete bir giriyoruz duman alt ıyız
yani hani hep beraber. İşte, sensör konuluyor, sensör ler i bozuyorlar; işte, kamerayı
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tuvaletin içine koyam ıyorsunuz. Çocuklara birtak ım cezalar uygulanıyor şeyden geri
dönüyor yani ailelerle çat ışılıyor bu def a. “Kullanıyor benim çocuğum, kullansın.”
diyen var. Daha sert önlem ler gerekiyor, okul ortam ı için konuşuyorum, daha
ciddiye almam ız gereken şeyler var. Çünkü sigara kullanmayan çocuk esrar
kullanm ıyor. Bu, çok önemli bir şey bence ve bunlar başlang ıç maddeleri. Yani
sigara kullanmayan, esrar kullanma yan pat diye eroin kullanmaya başlam ıyor.
Sonuçta onun arkasından extacy geliyor, onun arkasından bonzai geliyor. Sigara
içmeyen hiçbir çocuk bonzai kullanm ıyor. Bunlar önemli gerçeklerim iz. O yüzden
hani bu önlemleri alırken sigaraya çok basit bir şey gib i bak mamam ız gerekiyor ve
oradan başlamak gerekiyor diye düşünüyorum.
Tabii tek problem imiz bu değil, birkaç problemim iz daha var bağ ımlıl ıkla
ilgili. İnternet kullanım ı, kumar ve sigar a. Benim ergenlerde çok f azla gördüğüm
kumar bağımlıl ığ ı var ve bence gizli bir problem ve yak ında diyorum patlayacak, bu
da pat layacak. Çünkü hani bizim “İnter net” gibi bu da çok yoğun aslında ve f ark
edilmiyor. Çocuklar at yar ışı oynuyor lar, çocuklar çok yoğun bir şekilde loto
oynuyorlar ve bütün harçlıklar ını buraya harcı yor lar. Geçen görüştüğüm
çocuklardan bir tanesinin 500 lira borcu var. Bir öğrenci için bu çok büyük bir par a
ve bununla da çok f azla zaman geçir iyor lar. İnternet keza öyle, ulaşmamalar ı
gereken içerikler e ulaşıyorlar, orada da birtak ım önlemlerin alınması gerekiyor.
Ben burada sadece Düzce için yapt ığ ım ız birkaç tane pr oje var onlar ın
f otoğraf larını göster erek sunumumu bit ir mek istiyorum.
Biz 2008-2011 yıllar ı arasında Düzce’de riskli çocuklar ı tanım aya yönelik bir
proje yapm ışt ık. O projenin içer isinde D üzce Valiliği, Düzce Üniversit esi, Emniyet
Müdürlüğü ve Millî Eğitim Müdürlüğüyle beraber çalışm ışt ık . Hatta, arkadaşlar ım
burada, beraber çalışt ığ ım ız arkadaşlarım ız. Bu proje daha sonra kitap hâline
getirildi ve illerin hepsine gönder ildi. Güzel bir çalı şma oldu, şöyle ki: 1.660 gence
ulaşt ık o çalışmada ve r iskli bölge dediğimiz, tanım ladığ ım ız okullar ile riskli
olmadığ ını düşündüğümüz okullar ın karşılaşt ırm asını yapt ık aynı zamanda. Bu
1.600 çocuktan 400 küsurunun r iskli olduğunu belirledik yani her 4 çocuktan 1
çocuğun herhangi bir şekilde r isk alt ında olduğunu göster iyor ve eğer bu r isk
çalışmalar ını yapabilirsek bizim orada belirlediğimiz çocuklara bir de grup çalışması
yapm ışt ık biz, kendini if ade etme, duygular ını tanıma -hocamın bahsettiği gibi - ve o
çalışmanın sonrasında bu çocuklar ın ailelerine de ev ziyareti yapt ık. Oradaki
değişimler i ve gelişmeler i gördük projenin sonunda, onlar ı yayınladığ ım ız bir kitap
oldu ve aynı zamanda çalışması yayınlandı. Tabii ki öğretmen eğitimler i yapıyor uz,
rehber öğretmen eğitimler i yapıyoruz rut in ve düzenli olarak bağ ımlılıkla ilgili veya
diğer konularda. Bağım lılığ ı önlemeye yönelik rehber eğitimler ini valimiz de
destekliyor, sayın valiler imiz destekliyor lar beraber pr ojelerde.
Liselerde akran eğitimi yapıyoruz , ilk kez Düzce’de biz uyguladık bu projeyi.
Aslında akran eğitimi çok uygulanan bir şey tüm dünyada ama daha çok HIV
konusunda uygulanm ış. Sigara konusunda birkaç yıldır var çalışma. Biz ilk kez
2010-2011 öğretim yılında bunu burada denemişt ik ve bu çalış mada gördük ki biz
ergenler i eğer bu çalışmalar ın içine katmazsak gerçekten çok ciddi bir başar ı elde
edemiyoruz ve onlar kendi akranlar ına daha çabuk ulaşıyorlar ve bu pr ojenin
sonunda çocuklar ın bilgi düzeylerinin ve öz yeterlilik yani “Ben kullanmayacağ ım .”
deme güçlerinin artt ığını gördük, saptadık o dönemde. Bunlar akran eğitimler inden
f otoğraf lar. Önce akranlar ı yani lise öğrencilerini eğit iyoruz, onlar kendi arkadaş
gruplar ını kendiler i eğitiyorlar. Bazen bu bir kaf ede olabiliyor, bazen bir sınıf
ortam ında olabiliyor. Genel olarak biz sınıf ta denedik ama dışar ıda da bir çocuğu
eğittiğimizde, bir er geni eğittiğimizde bu ergenin dört -beş yıl içer isinde 75 ila 100
kişiye ulaşabileceğini tahmin ediyoruz, bunu varsayıyoruz. O nedenle, 1 kişinin, 1
lise öğrencisinin deneyimlenmesi demek yani maddeye “hayır” demeyi öğrenmesi
demek aslında diğer arkadaşlar ının içerisinde de bunu bir gurur olar ak da
söyleyebilmesi anlam ına geliyor ve “hayır” deme gücünü artır ıyor. Burada mesela
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endüstr i meslek lisesinden öğrenc ilerimiz var. Kendiler ini if ade etme gücünü
art ır ıyor lar aynı zamanda çocuklar, bir ortamda, topluluk içer isinde konuşma,
sohbet edebilme… Aynı zamanda, diğ er çalışmalarda yapılm ayan bir şey daha
yapt ık biz burada, bağım lı gençler i de eğitmen olarak aldık yani diğer çalışmalarda
çok alınmam ış bu. Bağ ımlı olanlardan da “Abla, ben sigar a kullanıyorum, girebilir
miyim bu çalışmaya?” diye istekli olan gençlerden eğer lider özelliği varsa onlar ı da
aldık ve o çocuklar ın sigarayı bır aktığ ını gördük, kullandık lar ı şeyi bır aktıklar ını
gördük. Arkadaşlar ına örnek olmak onlar için de önemli oldu burada.
Yine, bunu bir yayın olarak sunduk ve ak ran eğitimciler e sertif ika töreninden
Sayın Valimle olan f otoğraf lardan bir tanesi bu da.
Bunun dışında, aile eğitimler ine kat ı lıyoruz bağ ımlıl ık la ilgili mutlaka, Zeki
Bey’le beraber çalışıyoruz madde bağım lılığ ını ailelere öğretmek boyutunda.
Medyaya da duyarlıl ığ ı art ırmak gerçekten çok önemli. Çünkü, yerel televizyonlar ı
halk gerçekten takip ediyor ve orada çok f azla soru geli yor, çok f azla sık ınt ı var
ama nereye ulaşacaklar ını ve kiminle konuşacaklar ını çok iyi bilemiyorlar. Bu
anlamda medyanın kullanılması da çok önemli. Tabii, erken tanı ve tedavide daha
donanım lı olmaya ihtiyacım ız var. Çünkü, şu anda acil bir problemle aci l ser vise
gelen yani bağ ım lılık sorunuyla acil ser vise gelen kişilerdeki sık ınt ım ız da “Neden
bunu yapm ış, sanki ne olacak?” Ergenlikte intihar konusunda da aynı şey söz
konusu oluyor. Orada kısa bir girişim var, bir motivasyonel görüşme yapm ak
gerekiyor ama bunu yapm ıyoruz biz acil ser vislerde ve Türkiye'nin her yer inde
böyle bu. Aslında o dönemde bir sık ınt ıyla, mesela, f azla dozla geldiyse,
zehirlenmeyle geldiyse ya da traf ik kazasıyla ve alkol kar ışımlı bir şeyle geldiyse o
anda müdahale etmek gerekiyor . O konuda eksiğiz bir az.
Ve enerji içecekleri çok önemli bir sorun. Çok f azla üstünde durulmuyor ama
yak ında bu da gerçekten sorun olmaya başlayacak çünkü çok f azla kullanılıyor.
Aslında dopamini art ırarak yine beyinde hasar ortaya çıkart ıyoruz, özellikl e ergen
grupta. Üstünde dur ulması gereken bir konu. Ve tabii r ehabilitasyon Türkiye'de hiç
olmayan bir şey. Biz AMATEM’leri kur duğumuzda bağ ımlıl ar ın gerçekten tedavi
olacağ ını düşünüyor uz ama öyle değil. Bağ ımlılığ ın tedavisi detoksif ikasyondan
ibar et değ il yani vücudundan onu silmekten ibaret değil. Asıl ondan sonra zaten iş
başlıyor ve bunun terapisi nereden baksanız bir yıl. Ama, bizim Türkiye'de bununla
ilgili gerçekten bir rehabilitasyon pr ogramım ız yok. Öncelikle onunla ilg ili
uğraşmam ız gerekiyor. E rgenlerde Allah'tan hani aileyi konuşurken, 18 yaşına
kadar olan genci konuşurken çok ciddi bağ ımlılıklar ı daha az görüyoruz yani uzun
süreli kullanım lar ı daha az görüyoruz ve beynin etkilenmesi daha az. Ama, yetişkin
grup dediğim iz zaman bunun olmadığı ta kdirde yani rehabilitasyon pr ogram ı
olmadığ ı takdirde, adsız gruplar olmadığı takdirde çok da bir yere gidemeyiz. Bu
anlamda bizim belediyeler olarak bir şeyler yapmam ız gerekiyor aslında. Ve eğer
“Her şeye rağmen kullanacağ ım.” diyorsa kişi, gerçekten “Be n kullanmaya devam
edeceğim.” diyorsa da zarar azaltma politikasını uygulamak zorundayız. Yine,
Türkiye'de olmayan bir şey bu. Bu konuda biz eğer zarar ı azaltmaya çalışır sak en
azından yani “Kullanacağ ım.” diye devam eden kişi için mesela biz emniyet
güçlerini aramak durumundayız ama biz ailem ize ihanet ediyor gibi düşünüp
emniyet güçlerini ar am ıyoruz, böyle bir problem imiz de var. Düzce için değildir
sanır ım, bütün Türkiye için aynı şey söz konusu. Sanki karşım ızdaki insana ihanet
ediyoruz ama ancak o şeki lde düzelebilecek, bunu da bilmem iz gerekiyor.
Bağ ımlıl ık lar Titanic’teki bir gemidir diyoruz. Hangi koltuğuna otur ursanız
oturun, ister spor bağ ımlılığ ı, ister kumar bağım lılığ ı, ist er madde bağ ım lılığı,
sigara bağ ım lılığ ı, eninde sonunda batm aya mahkûm olacak deyip bitir iyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Çok teşekkür ederim. Ben de sizi tanımaktan çok mutlu oldum.
Yüz yüze gelme f ırsat ım ız olmam ışt ı, hep duyuyordum bahsini. Bir araya gelmekten
mutlu oldum sizinle.
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Buyurun.
DENİZ DEPBO YLU ( Aydın) – Öncelikle teşekkür ediyorum.
Değerli meslektaşım olarak sizi adlandır ıyor um. Muhtemelen Mehmet Sungur
Hoca’nın öğrencisisiniz. Çünkü, psik iyatr ide yüksek lisans yapan hemşire
arkadaşlar ım ıza özellikle önemseyer ek KDT eğitimler ini alıyor. Bizim de bu arada
danışt ığ ım ız akademisyenlerdendir, ben de onun öğrencisiyim.
Bu, bahsettiğiniz “Gölgedeki renkler”, bunu kitapçık hâline getirdiğinizi if ade
ettiniz. Bu kitapçığ ı biz de alabilirsek çok mutlu olacağ ım.
DÜZCE SAĞLI K MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİ M ÜYESİ DİLEK AKKU Ş Tabii ki, valilikte de var bildiğim kadar ıyla.
DENİZ DEPBO YLU ( Aydın) – Bize de ulaşt ır ırsanız sevinir im.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum ben de.
Şimdi, sivil toplumu temsilen 3 m isaf irim iz daha var, onlar ı da dinleyeceğiz
ve toplant ım ızı nihayetlendir eceğiz.
İHH adına Kadın Kollar ı Başkan Vekili Melek Aydın, hoş geldiniz.
Önce Melek Hanım’ı dinleyelim
bahsettiğim iz alan çerçevesindeki
çalışmalar ınız kapsam ında.
Buyurunuz.
İHH KADIN KOLLARI BAŞKAN VEKİLİ MELEK AYDIN – Kıymetli misaf irler,
hepinize “Hoş geldiniz.” diyorum.
Bu anlamda ciddi bir çalışmam ız yok ama biz de bunun arkasını
tamamlayacak birtakım çalışmalar yapıyoruz. Bununla ilgili, çalışmalar ım ızla ilg ili
biraz bilgi vermek ist iyorum.
Bugün konjonktürel olar ak ülkemize ensar olma görevi ver ilmiştir, devlet imiz
de bu görevi layık ıyla yerine get irmeye çalışm ış, dünyayı şaşk ına çevirmiştir.
Dünyanın şaşk ınlık la izlediği, bir türlü de akıl erdiremediğ i zor ama bir o kadar da
kutsal görevi ve çalışmalar ı yürütmektedir.
Bizler de bu çal ışmalara bir nebze yar dımcı olalım, onlar ın üzer indeki
yüklerden birer parça alalım diye İHH Kadın Kollar ı olarak yardım da bulunmaya
çalışıyor uz. Kadın kollar ının yaklaşık biz İHH uzun süredir devam eden bir sivil
toplum kuruluşu ama Düzce’de kadınlar ın ça lışt ığ ı bir kuruluş yoktu. Biz onu alt ı ay
önce kurduk. Alt ı aydır bu çalışmalar ım ız devam ediyor. Bununla ilgili İ HH’nın zaten
Yetim Bir imi, Sosyal İşler Bir imi, Eğitim Bir imi, Halkla İlişkiler Bir imi ve Mülteci
Bir imi diye bir imler i bulunmakta. Bizim de bunlar ın üzer inde çalışmalar ım ız devam
ediyor. İHH’nın “ Yetim gülerse dünya güler” sloganından da ilham alar ak
başladığ ım ız bu çalışmada ilk olarak “Her Sınıf ın Bir Yetimi Olsun” kampanyasının
tanıt ım ı için bütün okullara gitmeye çalışt ık. Alt ı ay olduğu i çin, kurulan hanım
kollar ının kuruluş alt ı ay olduğu için hepsini tamamlayamadık , bir kısm ına gittik, bir
kısm ı
önümüzdeki
yıla
kaldı.
Çünkü,
yaz
sezonu
geldiğinde
pr oje
tamamlanam ayacakt ı. Olduğu kadar ını devam ettir elim dedik . Bununla ilgili yetim
çalışmalar ına bazı okullar ım ız başlam ış, bazılar ının ikişer, üçer tane yetimleri var
ama biz bunu art ır arak “Her Sınıf ın Bir Yetim i Olsun” kampanyasını onlarla tekrar
paylaşt ık. Bunu güncellemelerini sağ ladık. Gidilen yet imlere tekrar baktık,
gerçekten ihtiyaçla r ı devam ediyor mu etmiyor mu diye, bu anlamda onlar la iş
bir liğinde bulunduk. Hiç başlamam ış olanlara da her sınıf ın bir yet imi olsun
kampanyasıyla bir er tane daha, ikişer tane daha art ırarak önümüzdeki yıl da devam
etmeler i için bu çalışmalar ı yönlendirm eye çalışt ık.
Yine, biz bu yetim ler le ilgili olarak İHH’lı hanım lar olarak bir dayanışma günü
yapt ık onlara. Onlar a piknik tadında güzel bir gün geçirmelerini sağladık, onlar la
oyunlar oynadık, yar ışmalar düzenledik, onlar ın da mutlu bir gün geçirmeler ini
sağladık, başlar ını okşamaya çalışt ık. anneler inin dertler ini dinledik, sorunlar ını
dinledik, sık ışt ık lar ında bize ulaşabileceklerini söyledik. Onlar ı uf acık hediyelerle
mutlu etmeye çalışt ık. Daha sonra, ihtiyaç sahiplerine… Zaten İHH’nın tüm
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Türkiye'de ve tüm dünyada yapm ış olduğu çalışmalardan bazılar ı. İhtiyaç
sahiplerine kömür yardım ında bulunduk, gıda yardımlar ında bulunduk, elektrik, su
f aturalar ını ödeyem emiş çok sık ınt ıda olan aileler in f aturalar ını ödemeye çalışt ık,
gıdalar ıyla ilgili mutf ak masra f lar ını halletmeye çalışt ık. Bu yardım lar ım ızı gücüm üz
yett iği kadar devam ettirmeyi ve art ırmayı düşünüyoruz.
Eğitim bir imler imizde de genç İHH’lılar olar ak üniversiteli genç kızlar ım ızın
ve üniversiteli erkek öğrenciler imizin bazı pr ojeleri var. Kızlar ı m ızın kamp şeklinde,
böyle üç gün f alan devam eden, ülkeleri tanıyalım, onlar ın kültürler ini, diller ini,
dinler ini, yaşamlar ını tanıyalım şeklinde güzel bir çalışması oldu. Çocuklar ı da bu
çalışmanın içer isine aldık, onlar da çok güzel vakit ler geçirdiler. Sadece okulla
değil, sosyalleşme içerisine de alm ış olduk onlar ı, onlar da bundan dolayı çok mutlu
oldular. Erkek çocuklar ım ız da ortaokullar ve liseler le buluşm a günü yapt ık onlar la
bir likte. Ağabeyler i onlar ı eksik olduklar ı birçok şeyi paylaşt ılar. Onl ar da bu
anlamda kendilerini çok iyi hissettiler, mutlu hissett iler. Böyle pr ojelerim iz devam
etmekte. Bu tür etkinliklerim izi devam ettiriyoruz.
BAŞKAN – Topar layabilirsek Melek Hanım.
İHH KADI N KOLLARI BAŞKAN VEKİLİ MELEK AYDIN – Bit iriyorum.
Mültecilerl e ilgili de çalışmalar ım ız devam ediyor. Mült ecilere, onlara da
giyim, gıda yardımlar ında bulunuyoruz. Onlara elim izden geldiği kadar iş imkânlar ı
olduğunda da mümkün mertebe kendi hayatlar ını idame ettirebilecekleri, hep
bir ilerinden yardım beklemeden bir şeyler yapabilecekleri ortamlar ını sağlamaya
çalışıyor uz. Sadece ver erek değil, çalışarak da kendi ayaklar ı üzer inde durmalar ını
tavsiye ediyoruz. Bu anlamda da bir şeyler yapmaya çalışıyor uz onlara. Yani, bizler
Düzceli hanım lar olarak zaten İ HH’lılar ın kadın koordinasyon merkezini kurduk.
Burada kültürel çalışmalar ım ız devam edecek. İngilizce kurslar ım ız olacak. Bunlar ı
Suriyeliler le f alan yapmak istiyoruz. Onlar bize Arapça öğretsinler, biz de onlara
Türkçe öğretelim, hem bu arada birbir imizi tanım ış ol alım, onlar la bir gönül köprüsü
kuralım istiyoruz. Bu anlamda da çalışmalar ım ız devam ediyor.
BAŞKAN – Teşekkür ederim.
İHH KADI N KOLLARI BAŞKAN VEKİLİ MELEK AYDIN – Ben de teşekkür
eder im hepinize.
BAŞKAN - Kent Konseyi Başkanım ız, aynı zamanda Kadın Daya nışma
Derneği Başkanım ız Ulviye Hanım’ı da davet etmişt ik fakat katılamayacağ ını
bildirmişler bize. Onun yerine Aysel Aköğretmen konuşacak.
Şimdi, Nilüf er Kadın Kooperatif i adına Başkan Selma Demir elli, buyur un.
Biraz kadın kooper atif i ve kreş üzerinde ama k ısa kısa alalım, çok daraldı
vaktim iz.
NİLÜFER KADIN KOOPERATİFİ BAŞKANI SELMA DEMİ RELLİ - Aslında
bizim çok konuşacak şeyim iz var ama…
BAŞKAN - Biliyorum, uzun konunuz olduğunu biliyorum ama kadının
güçlendir ilmesi anlam ında bu konuyu dinleyebilirsek si zden sevinir im.
NİLÜFER KADIN KO OPERATİFİ BAŞKANI SELMA DEMİ RELLİ - Tamam.
Ben öncelikle Hanife Hanım ’ı da kutluyor um çünkü aynı şekilde ben de
1996’da eşimi kaybedip depremde her şeyi kaybett ikten sonra hayata böyle
kooperatif le tutundum. Sivil toplum kur uluşunun öneminden biraz bahset mek
istedim burada bu yüzden. Çünkü, sivil toplum kuruluşlar ının kadınlar ve çocuklar
üzerindeki etkiler i çok önemli. Deprem sonrası -sayın vekilim söylemişt i - kurulan
toplum merkezler inde ciddi anlamda çalışmalar yapıldı. İç işleri Bakanlığ ı isteminde
ben rapor hazırladığım için biliyorum, UNICEF’le birlikte kurum ve kuruluşlar bir
araya geler ek çocuklar üzerindeki etkiler ve kadınlar üzer indeki etkiler üzerinde
Türk Psikologlar Der neğiyle müthiş çalışmalar yapıldı. Tabii, pro je bazında olduğu
için aynı Millî Eğitimde olduğu gibi projeler belli bir yerden sonra kaynak
bulunamadığ ı zaman yetersiz kalıyor.
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Şimdi, kooperat if olarak biz mahalle çalışmalar ını önemsiyor uz. Mahalledeki
kadınlar çok daha önemli diye düşünüyoruz çünkü mahallede kadınla dayanışma
içer isinde olmak ve onlar ın istek ve ihtiyaçlar ı doğrultusunda programlar hazır lam ak
daha yarar lı oluyor. Son dönemde tespit ettiğimiz kadına yönelik şiddet üzer ine de
3 proje yürüttük. Bir tanesi, okul öncesi eğitimde t oplumsal cinsiyet eğitim i erken
çocuklukta. Bu projede şunu verdik: Farklılıklara Sayg ı Projesi’ni işledik. Hani,
herkesin hayat ındaki Barbie bebek olmadığ ını, insanlar ın yürekleriyle ve yapt ık lar ı
davranışlar ıyla nitelendirildiğini, bununla ilgili masal ve öyküle r in de böyle olm ası
gerektiğini, f arklılıklara sayg ı projesinde işte engellilerden korkulmayacağ ını çünkü
0-6 yaş grubundaki çocuklar genelde bu tür korkular la büyütülüyor veyahut işte
“Dışar ıda köpek var, hemen uyu.” gibi anneler in uyuttuğu. O yüzden 0 -6 yaş grubu
mahalle anneliği programı yaparak mahallede annelere ev ziyar eti yaparak bunun
1999 deprem inden bu zamana kadar on alt ı yıldır yapıyoruz biz bunu. Ve bur ada
gördüğümüz ev ziyaretler i ve mahalle eğitimler i sırasındaki iht iyaç tespitlerinden
yola ç ıkarak projeler yürütüyoruz. Dolayısıyla kadına yönelik şiddet projesi de böyle
ortaya çıkm ış oldu ve hatta o projede ortak çalışt ığ ım ız kurumlar da burada. Aile ve
Sosyal Polit ikalar İ l Müdürlüğümüzle or tak çalışıyoruz bu konuda, çok da ver imli
çalışmalar oluyor. Kreşler üzer indeki et ki hani çocuklar ı düşünürsek parçalanm ış
aile çocuklar ına çok f azla bakt ığ ım ız bir kreşiz aynı zamanda kooperatif olarak .
Orada şunu görüyor uz: Baba bir taraf a çekiyor çocuğu, anne bir taraf a çekiyor ve
iki arada kalan çocuk d a aşır ı der ecede öfkeyi kontrol edemeyen, saldırgan çocuk
yapısı ortaya çık ıyor. Belki bununla ilgili bir çalışma düzenlenebilir yani kreşlerde
kendi psikologlar ım ızın dışında böyle sorunlu ailelerin bir likte ulaşabileceği,
ücretsiz olarak yararlanabileceğ i bir merkezin olması çok önemli. Çünkü belli bir
süreden sonra gönüllülük bitiyor ve ücr et politikası ortaya çıkt ığ ı zaman yoksul
aileler buna ulaşmakta zor lanıyor lar. Dolayısıyla o çocuklar o şekilde büyümüş
oluyor yani bu konuda bir yapt ır ım gücü olması gerekiyor.
Onun dışında biz şunu yapıyoruz: Aslında çocuklar ın sosyal ve duygusal
alanda gelişmelerini sağlayan etkinlikler ve f aaliyet ler in çok fazla olması gerekiyor.
Biz kreş olarak çok yetmeyebilir iz ama bunun dışında diğer alanda da kurumlar ın
yapması, mesela Beyciler sorunlu bir yer ve o binalar ın oluşmasında, konut
projesinde gönüllü çalışıp o insanlar ın oraya yer leşmesinde aktif olmuştum proje
koordinatör ü olarak. Orada at ıl durumda bulunan bir sosyal merkez var. Sayın
Valim izle de bunu ben paylaş t ım, o sosyal merkezi aktif hâle getirip or ada
bağ ımlılık var, şiddet var ve her şey var. Oradaki çocukları ve anneler i eğitmek,
sanatsal ve sosyal faaliyetler le hayata entegrasyonunu sağlamak, aynı zamanda o
sosyal merkezi oradaki kadınlar işletsinler diy e böyle bir şey düşünüyoruz. Sabancı
Vakf ına sunduk ama ön elemeyi kazandık. Sonrasında hani doğuya projeler gittiği
için biz Düzce olarak şöyle bir yanıt geldi, hani “ Düzce’de organize sanayiniz var,
yer el kaynaklar ı değ erlendirerek yapt ır abilirsiniz.” gi bi böyle bir yazı aldık. Şimdi o
konu üzerinde çalışma yapıyoruz.
İl koordinasyon kurulunu çok önemsiyoruz kooperatif olarak. Çünkü kurumlar
arası iş birliği dolayısıyla çok güç bir ağ oluşturacakt ır ve çok f azla sayıda insana
ulaşıp çok daha rahat hizmet ulaşt ırabileceğimizi düşünüyor uz bu konuda. Hatta
Doğu Marmara Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kadın Platf ormu’nu kurduk. TR42
kapsam ında bütün iller le bir arada bu çalışmayı yür ütmeyi planlıyoruz önümüzdeki
günlerde. Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak da KETE M’le birlikte Kanserde Erken
Tanı Projesi’ni yapıyoruz. Bunun dışında da f ikir kumbarasıyla halk da, tüm herkes,
belediye bu konuda bize destek veriyor, Meclis binasında toplant ı yapmam ızı
sağladı. Orada kadınlar ın kat ılım ını sağlayarak iht iyaç olan proje f ikirler ini o
kumbarada biriktir ip öncelik sırasına göre projelendirmeyi planlıyor uz önümüzdeki
günlerde.
Yani o kadar çok şey var ki, süre kısıt lı olunca ben böyle oradan atlayıp
böyle şey gibi anlat ıyor um.
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BAŞKAN – Şöyle yapalım Selma Hanım: Yazıl ı olar ak da alalım, komisyonun
raporuna ekleyelim.
NİLÜFER KADIN KOOPERATİFİ BAŞKANI SELMA DEMİ RELLİ - Daha iyi
olacak çünkü ciddi anlamda hani deprem sonrasında çok fazla çalışmalar yapt ık
hatta tinerci çocuklarla çalışt ık ve t inerci çocuklar ı Kızıl ayın gönüllü sü hâline
getirdik. Bu çok başar ılı bir çalışma. Bunun ör neği şöyle, şimdi de uygulanabilir,
hani o çocuklar ı ara buluculuk diye bir proje çerçevesinde biz bunu okul öncesinde
de yapıyor uz 6 yaş grubunda. Mesela, Ahmet Ayşe’ye vurdu. “Öğretmenim, Ahmet
Ayşe’ye vurdu." diye şikâyet değil, orada oturup konuşup kendiler i çözüm
üretiyor lar, Ahmet Ayşe’ye neden vur du? Neden sen ona vurdun? Vurmam an
gerekiyor. Elini kaldırdığ ı zaman o eli okşayarak hani sevg i aşılamaya çalışıyoruz.
Bu konuda çalışmalar ım ız var. T abii, bunu daha detaylı olarak sonra anlat ır ız,
keşke zamanım ız daha uzun olsaydı.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
NİLÜFER KADIN KOOPERATİFİ BAŞKANI SELMA DEMİRELLİ - Ben
teşekkür ediyorum.
DENİZ DEPBO YLU ( Aydın) – Teşekkür ederim.
Öncelikle bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Deprem sonrasıyla ilg ili
çalışmalar hakkında soru sormuştum. Okullar da yapılan çalışmalar ı çok iyi
biliyorum, Millî Eğitim Bakanlığ ı ve UNICEF’in ortak çalışmasıdır adı da:
Psikososyal Okul Projesi’dir, çocuk odaklıdır, o çalışmayı ben biliyorum ama benim
sorduğum, avukat kat ılımcım ıza sor duğum soruydu, direkt yetişkin odaklı veya aile
odaklı bir çalışma var mı diye sormuştum.
NİLÜFER KADIN KOOPERATİFİ BAŞKANI SELMA DEMİRELLİ – Evet yapt ık,
UNICEF’le yine…
DENİZ DEPBOYLU (Aydın) – O Psikososyal Okul Projesi’dir, çocuk odaklıdır,
aileler alır. DT’ci arkadaşlar ım çok iyi bilir, aynı eğit imden ben de geçtim. O çocuk
odaklı ailelere ekstra bir yönelimdir. Benim söylediğimi daha çok PDR’ci ve KDT’ci
arkadaşım anlayacaktır, yet işkin odaklı ve aile odaklı başka bir şeydir. Burada Van
deprem inden sonra Mehmet Sungur Hocanın bu konuda bir çalışması var dır,
kitapçığ ı vardır. Belki o kitapçığ ı edinirseniz biraz daha f ikir edinebilirsiniz.
NİLÜFER KADI N KOOPERATİFİ BAŞKANI SELMA DEMİ RELLİ - Sizin
dediğinizi biliyorum, biz onu aslında onun dışında yapt ık biz kendimiz kooper atif
merkezim izde 1.250 pref abrik ve 888 çadır ın olduğu alanda yetişkinlerle, anne ve
babalar la Türk Psikologlar Der neği, sosyal hizmet ler uzmanlar ıyla birlikte yapt ık.
Sizin dediğiniz UNICEF’le olan, onun ayr ım ını da biliyorum. Orada gönüllü
eğiticiydim zaten.
DENİZ DEPBOYLU ( Aydın) – O f arklı bir çalışmadır. İki çalışmayı birbir inden
ayırmak lazım.
NİLÜFER KADIN KOOPERATİFİ BAŞKANI SELMA DEMİ RELLİ - Tabii ki
ayırar ak söyledim zaten. İkisi ayr ı bir çalışma.
DENİZ DEPBO YLU ( Aydın) – Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Selma Hanım.
Şimdi, Aysel Aköğretmen. Siz Kadın Dayanışma Derneği adına m ı
katılıyorsunuz? Kent Konseyi değil değil mi?
KADI N DAYANIŞMA DERNEĞİ TEMSİLCİSİ AYSE L AKÖĞRET MEN - Hayır,
değil.
BAŞKAN – Tamam, teşekkür ederim, buyurunuz.
KADI N DAYANIŞMA DERNEĞİ TEMSİLCİSİ AYSEL AKÖĞRET MEN Merhaba, hoş geldiniz.
Ben küçücük bir şeye değineceğim: Bu deprem sonrası kadınlar ın, böyle
yar dım alan kadınlar ım ız var tabii ki ama bir de çalışmak isteyen, evde ürettikler ini
satmak isteyen kadınlar ım ız var. İşte, kimisi tülbent yapıyor, kimisi çeyiz yapıyor,
kimisi tarhana yapıyor, kimisi börek yapıyor, bir sürü şey. Bunlar için bir pazar ım ız
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var dı, bu pazar ım ız da çok güzel ç alışıyor du. 40 kişiye yak ın kadınım ız orada
çalışıyor du. Fakat bu kentsel dönüşüm nedeniyle bozuldu. Belediye de kapatt ı daha
doğrusu bunu. Şimdi, bu kadınlar şimdi açıkta kaldılar, hepsi aileler ine bak ıyor lar,
biliyorsunuz.
BAŞKAN – Biliyorum… Ya, çok mal iyetli bir şey de değil, haftanın belli
günler i, ya da normal semt pazar lar ına haf tanın bir günü belki hanım lara böyle bir
şey açmak…
DÜZCE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ SALİ H KESKİ NLİ - Başkanım, bu
konuyla ilgili bir çalışmam ız var, çok yakında hizmete açacağız .
KADI N DAYANI ŞMA DERNEĞİ TEMSİLCİ Sİ AYSEL AKÖĞRETMEN - İnşallah
yani bu dayanışma derneğine üye olup da açıkta kalan kadınlar ım ıza biz öncelik
istiyoruz öncelikle. Söylemek istediğim iz buydu. Ulviye Hanım olsaydı çok şey
söyleyecekti ama…
BAŞKAN – Ulviye Hanım ’ın çok şey söyleyeceğine em inim am a Ulviye Hanım
bize yazılı da vermek isterse onu da alabilir iz.
KADI N DAYANI ŞMA DERNEĞİ TEMSİLCİSİ AYSEL AKÖĞRETMEN - Tabii ki
ver ecektir muhakkak.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum, sağ olun.
Deniz At ı Kad ın Dayanışma Derneği adına da Vahide Aksan.
Vahide Hanım, hoş geldiniz.
Buyurunuz,
DENİZ ATI KADIN DAYANIŞMA DERNEĞİ BAŞKANI VAHİDE AKSAN Merhaba.
Vallahi, geldiğimde üç saat konuşurum söz aldığ ım da gibi bir enerjim vardı
f akat şu an üç dakika ben konuş up kimsenin dinleyemeyeceği bir durumdayız
galiba. Son konuşmacı olmanın böyle bir dezavantaj ı var.
Hemen şundan bahsetmek istiyorum: 2004 yılında Salih Bey'in cümle içinde
kullandığ ı sığ ınmaevini Meclis üyeliği zamanım ızda Düzce’ye kazandır an
çalışmalar ı yapan kişiydim. Danışma m erkezinde Hülya Hanım ’la bir likte o çok
değerli hatta belediyelerin sosyal projeleri içer isinde aslında en önem li yer işgal
eden ama öncelikleri olmayan bir danışma merkezi ve bir sığ ınmaevi macerası
yaşadık Düzce’de diyelim.
Umut ediyorum, Salih Bey’den ve Başkanımdan da rica ediyorum, devam ı
gelsin, bir sığ ınmaevimiz var, sağ olsun sosyal hizmet ler götürüyor lar, ASPİ M bu
anlamda başar ılı çalışmalar yapıyor, onun da f arkındayım ama neden belediyenin
de bu hizmeti aksam ış olsun? Çü nkü geldiğim iz noktada daha öncesi başlangıç
noktamızda Düzce sığ ınmaevini kabul et mekte oldukça f azla güçlük çekti. Çünkü
yapı olarak erkeklerimiz Allah’a şükürler olsun, hiç kusurlu değ iller, hiç kimse
kendinde suç ar am ıyor. Bu doğrultuda da erkeklere yö nelik çalışmalara hiç kim se
itibar etmedi.
Biz kadınlardan yola çıkt ık, eyvallah gelen müracaat lar da bu noktadaydı,
kadınlar ın gelişi erkekleri bize getirdi ama erkekler her sef erinde gene suçluyu
kadınlar ilan etti. Akabinde, sığ ınmaevi sonrasında 2014 yılında bir proje, Kadına
Karşı Şiddette Fark ındalık Art ırma Projesi, Avrupa Bir liği projesi çalışt ık. burada da
1.700 kişiye ulaşt ık ve gördük ki erkekler gene maşallah, sorunlar ı yok, tek suçlu
kadınlar. Biz kadınlar ı eğitiyoruz, erkekler hiç üstlerine a lınmadılar. 1.700 kişinin
içer isinde yaklaşık 600 kadar ı erkekti, erkeklerle iletişim kurmak bir hayli güçt ü.
Sosyal hizm etler… hani vekilim de dedi: “Erkeklere yönelik çalışma var m ı?” Hayır,
yok. Çünkü erkekler kusursuzlar, böyle bir alg ım ız var çok şükü r Düzce’de.
Bu noktada şunu söylemek istiyorum: Gerek Avrupa Bir liği projeleri olsun
gerek ne bileyim, İçişleri Bakanlığ ı, mar ka birçok yer proje ver iyor ama kadınlar ı
eğitmekle geçiştiriyoruz biz bu projeleri ve bunlar destek görüyor. Umut ediyorum ki
bu anlamda da erkekler inşallah, erkeklere yönelik projeler gerçekleştirilsin. Bunu
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şey olarak… Şimdi, Sedat Bey çok güzel if ade etti, aslına bakarsanız bizim
sığ ınmaevinden gelen sorunlar ım ızı yazdım, benim iki üç sayf alık sunumum vardı
ama biz Sedat Bey’e, Sedat Bey Hâkime Hanım ’a, dolayısıyla gir if t bir döngü var.
Hepimiz her şeyin f arkındayız ve hepimizin sorunlar ı aslında ortak.
Bu noktada sizler bizim sözcümüz ya da yasa koyucular olarak da şu Millî
Eğitimle
ilg ili
düzenlemelerin
yapılması,
ivedilikle
yapılması
gerektiğini
düşünüyorum. Liseler için Millî Eğit im nasıl bir çalışma yapar onu da bilmiyorum
ama liselerde şöyle bir alg ı var: Gençler imiz kıskanılmayı sevilmek sanıyor. “Benim
sevdiğime yan baktı. " diye gidip diğerini bıçaklayabiliyor. Ne öfke k ontroller i var ne
sevgiyi veya iler iyi düşünebilecek durumlar ı var. Bu anlamda da nasıl yardımcı
olunabiliyorsa biz üstümüze düşen neyse, hangi konuda görev almam ız gerekiyor sa
burada olduğumuzu da bilmenizi istiyoruz.
Çok sözü uzatmayacağ ım, üç dakikam ı doldurdum, sabr ınız için teşekkür
ediyorum. Burada olmak çok güzel, sizler de hoş geldiniz, inşallah tekrar bekler iz.
Sayın Valim, siz mükemmel bir valisiniz Düzce’nin başında, özellikle
söylemek istiyorum. Ayşe Hanım, çok büyük bir şanssınız Düzce için. B ir kadın
vekile sahip olmak çok güzel. AK PARTİ Kurucu Kadın Kollar ı Başkanı olmamdan
ileri belki böyle bir sempatim de var, bu da başka bir şey ama el bir liğiyle umut
ediyorum ki Düzce çok daha güzel yer ler e gelsin ve tabii Türkiye.
BAŞKAN – Teşekkür ediy orum Sayın Aksan.
DENİZ ATI KADIN DAYANIŞMA DERNEĞİ BAŞKANI VAHİDE AKSAN - Ben
teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Art ık toparlayalım, gerçekten çok söylenecek söz var ama herkes
çok da yor uldu f arkındayım.
Eksik kaldığ ını düşündüğünüz ya da toplant ının devam ında “Ya, şunu da
söyleseydim keşke.” dediğiniz bir konu varsa arkadaşlar ım ız mail adresler ini
ver ecekler, lütf en oraya mail at ın; biz bunlar ı tutanaklara, raporlara geçirelim.
Ben, tekrar, hem üyeler imiz başta olmak üzere, kat ılımcılara ve tüm davet li
misaf irler imize ve uzmanlar ım ıza bu toplant ının organize edilmesinde görev yapan
Sayın Valim başta olmak üzere Düzceli hemşehriler ime ve aynı zamanda Komisyon
görevlisi arkadaşlar ıma çok teşekkür ediyor um.
Yani herkes hemen hemen ayr ılmadan salonda sonuna kadar diğer ini dinledi.
Onun için, özellikle bu kat ılım ınızdan dolayı teşekkür ediyorum ama yapacak çok
işimiz var. Yani biz Komisyon özelinde notlar ım ızı aldık am a onun dışında burada
bu anlamda bir Düzce f otoğraf ı da çıkarma şansım ız oldu. Bir sonr aki toplant ı da
aslında Düzce özelinde tematik toplant ılar ı belki de yapmam ız gerekecek. Mesela
madde bağ ım lılığ ı için bir özel toplant ı, eğitim için bir özel toplant ı, gibi gibi bu
anlamda tematik koordinasyon toplant ılar ı yapmam ız gerekiyor, bir iki ayda bir
bunlar ı inşallah yapalım ar zu eder im.
Salih Bey ödevler ini aldı Düzce adına. Onu da ayr ıca bir t oplant ı konusu
yapalım.
Tekrar teşekkür ediyor um katılım ınızdan dolayı. Dağ ılm adan evvel bir aile
f otoğraf ı çektirebilir sek dışar ıda sevinir im toplant ının anısına. Ay nı zamanda bir
yem ek ikramım ız olacak.
Teşekkür ediyorum.
Kapanma Saati:14.20

