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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 15.20
BAŞKAN: Azize Sibel GÖNÜL (Kocaeli)
BAŞKAN VEKİLİ: Binnaz TOPRAK (İstanbul)
BAŞKAN VEKİLİ: Öznur ÇALIK (Malatya)
SÖZCÜ: Tülay KAYNARCA (İstanbul)
KÂTİP: Mesut DEDEOĞLU (Kahramanmaraş)
----0---BAŞKAN – Komisyonumuzun sayın üyeleri, değerli basın mensupları; toplantımıza hepiniz
hoş geldiniz.
Öncelikle, bugün ebediyete uğurladığımız şehitlerimize Allah’ tan rahmet, yakınlarına ve
milletimize başsağlığı diliyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun 24’ üncü Yasama
Dönemi 2’ nci Yasama Yılının 7’ nci toplantısını açıyorum.
Yeterli çoğunluğumuz vardır.
Değerli üyeler, gündemimizin ana maddesini, bildiğiniz gibi, 24 Mart komisyonumuzun
kuruluş yıldönümü, bu kuruluş yıldönümünde gerçekleştireceğimiz uluslararası toplantı oluşturmakta.
22 Perşembe ve 23 Mart Cuma günleri gerçekleşecek olan toplantımıza geçmeden önce, toplantının
gündemine geçmeden önce Başkanlık sunumu olarak alt komisyon üyelerimizden arkadaşlarımız,
özellikle medya ve toplumsal cinsiyet eşitliği konulu komisyonumuzun çalışmasıyla ilgili bir karar
alınması gerekiyor. Bu kararı arkadaşlar dolaştıracaklar, onu imzaya açıyorum.
22-23 Mart 2012 tarihinde gerçekleştirilecek olan “ Daha Eşit Bir Toplum İçin Ulusal
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mekanizmalarının Rolü, Uluslararası Buluşması, Bilgi Paylaşımı”
konusunu gündeme alıyoruz.
Biliyorsunuz, bu toplantımıza 14 ülkeden komisyonumuzun denkliği

yani dünya

parlamentolarında, beş kıtadan parlamentolarda eşitlik, kadın erkek eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliği
ya da fırsat eşitliği komisyonlarından komisyon başkanlarının katıldığı, 14 ülkenin katılım gösterdiği,
3 bakanlık düzeyinde katılımın olduğu bir toplantı gerçekleştireceğiz. Uluslararası toplantıda
dünyadaki komisyon örnekleri, çalışmaları, bu mekanizmaların toplumsal cinsiyet eşitliğine yaptıkları
fayda, mekanizmaların bu yöndeki faydalarını işin içine alacak bir toplantı gerçekleştireceğiz.
Toplantımızın sekretarya kısmını UNDP gerçekleştirecek. Üç oturum başlığımız olacak.
Bunun ana konularını sizlerle paylaşmıştık.
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Şimdi, bu konularla ilgili görev almak isteyen arkadaşların… Üç tane oturumumuz var, bir
tanesi “ Ulusal Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mekanizması Yürütme Ekseninde Bakanların Rolü”
konulu, burada, dediğim gibi, katılım gösterecek Avusturya, Güney Afrika, Kenya ve Makedonya’ dan
bakanların katılımı var, yine bizim Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımızın katılımı var. Yine,
komisyonumuzun Kurucu Başkanı ve eski Bakanımız Güldal Hanım’ ın da moderatörlüğünü yaptığı
bir oturumla başlayacak. Ondan sonra, ana temalı “ Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uluslararası Normlar
ve Ulusal Mekanizmalar” konulu, CEDAW üyesi Sayın Feride Acar’ ın bir sunumu olacak. Ondan
sonra da oturumlara başlayacağız. Bu oturumlardan bir tanesi toplumsal cinsiyet eşitliği
mekanizmasının yetkileri, yapıları ve bütçeleriyle ilgili, diğer başlık ise “ Yasa Yapma Süreçlerinde
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” , diğer bir oturum da “ Parlamento ve Toplumda Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği Mekanizmalarının Etkileri.”
Bu üç başlık, bunları, ilk başta, sizlerle de paylaştığımız gibi taslakta paralel oturumlar
şeklinde düzenlemiştik fakat paralel oturumlarda, takdir edersiniz ki, hem milletvekillerinin hem
komisyon üyesi arkadaşlarımın paralel oturumların hepsini takip etmesi mümkün olmuyor paralel
oturumlar yaptığınızda. Dolayısıyla, bunları ortak oturumlar şeklinde, ana oturumlar şeklinde
düzenlemeyi uygun görmüştük. Bunu yaptığımızda, ortak oturum hâline getirdiğimizde, ana oturum
hâline getirdiğimizde toplantımızın açılış, bakanlık oturumu ve ana tema konuşmaları aşağı yukarı saat
üçe kadar süren bir süreyi alıyor. Üçten beşe, altıya kadar bir süremiz var. Bu sürede üç oturumu peş
peşe yapmak çok zor olabilecek. Onun için, ilk oturumu Perşembe günü yapalım, diğer iki oturumu da
Cuma günü yapalım. Daha uygun olacak çünkü oturumu yaptığımız zaman da sunumlar yapıldıktan
sonra tartışmanın, soru-cevabın eksik kaldığı bir oturum, takdir edersiniz ki, çok sıkıntılı ve sıkıcı
olabilir.
Dolayısıyla, bu konuda görüşlerinize müracaat etmek istiyorum yani bunları ana oturumlar
şeklinde yapıp, Perşembe günü ilk oturumu yapalım, diyelim ki “ Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Mekanizmasının Yetkileri, Yapıları ve Bütçeleri” oturumunu Perşembe günü yapalım, ilk oturumu
öyle başlatalım. Ondan sonra, diğer iki oturumu da “ Yasa Yapma Süreçlerinde Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği” oturumunu ve öteki oturumu, ikinci ve üçüncü oturumları da Cuma öğlene kadar
gerçekleştirelim. Ondan sonra, sivil toplum kuruluşlarının bir oturumunu yapıp, en son da ortaya çıkan
görüşlerin değerlendirileceği ortak bir değerlendirme, tartışma sonuçlarının çıkacağı bir oturum
yapalım şeklinde tasarladık.
Bununla ilgili programın son hâli zannederim hepinizin önünde. Bu konuda daha önce
görüştüğümüz arkadaşlarımız “ Burada olabiliriz.” diye görüş belirtmişlerdi. Mesela “ Perşembe günü
toplantıda olacak, Cuma günü olmayacak arkadaşlarımız var.” diye söylemişlerdi.
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Dolayısıyla, Perşembe günkü oturumda 6 tane konuşmacı vardı, bu 6 konuşmacının
durumlarında bir değişiklik var mı, Perşembe günü 15.45-17.00 arasındaki oturumda? Yok. Bu oturum
tamam o zaman.
Cuma sabahı, ikinci oturumda “ Yasa Yapma Süreçlerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”
konusunda moderatörlükte Dilek Hanım görev istemişti. Burada Nedret Hanım, Canan Candemir ve
Binnaz Hanım vardı.
Cuma günkü programda bir değişiklik var mı? Cuma günü olmayacağım diyen bir
arkadaşımız var mı?
Nedret Hanım, Cuma günü burada mısınız siz?
AYŞE NEDRET AKOVA (Balıkesir) – Perşembe buradayım da Cuma yokum.
BAŞKAN – O zaman, Hülya Hanım ile Nedret Hanım’ ın yerini değiştirelim Cuma yoksa.
Nedret Hanım’ ı Perşembeye yazıyoruz, Hülya Hanım’ ı da Cumaya yazıyoruz.
Üçüncü oturumda, burada moderatör Kanada gözüküyor, bu program taslak olarak gittiğinde
Kanada Komisyon Başkanı Sayın Maria Minnan moderatör olarak programa katılacağını bildiği için
onu değiştiremedik, onun için komisyon üyesi arkadaşları panelist olarak yazmak zorundayız üçüncü
oturumda.
Burada Leyla Hanım’ ı herhâlde şey yapabiliriz, 2 tane daha arkadaşı buraya yazmamız
gerekiyor.
Parlamento ve Toplumda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mekanizmalarının Etkileri…
Tülay Hanım sizi yazayım mı?
Nurcan Hanım?
Fatma Hanım?
FATMA SALMAN KOTAN (Ağrı) – Cuma yokum ben.
BAŞKAN – Zeynep Hanım, Cuma günü yazabilir miyiz sizi ulusal toplantıya?
ZEYNEP KARAHAN USLU (Şanlıurfa) - Eğer bu Cumadan bahsediyorsak, bu Cuma, daha
önce de ifade etmiştim, Akdeniz İçin Birlik Parlamenterler Asamblesinin Genel Kurulu münasebetiyle
Fas’ ta bulunacağım.
BAŞKAN – Cuma yoktunuz, siz o gün toplantıda söylemiştiniz, doğru, şimdi hatırladım.
Kasım Bey de yok.
ÖZNUR ÇALIK (Malatya) – MHP’ den…
BAŞKAN – Mesut Dedeoğlu var oradan.
ÖZNUR ÇALIK (Malatya) – Ruhsar Hanım da isteyebilir.
BAŞKAN – Bugün toplantıda olsa konuşacağız kendisiyle ama Mesut Bey’ e söyledim, eğer
imkânı varsa o gün kendisine de verebileceğimizi Mesut Bey vasıtasıyla iletmiştim ama bir talep,
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dönüş olmadı; onun için yapabileceğim bir şey yok yani hem toplantıyla duyurmuş olduk hem de daha
önce de söylemiştim.
Bir de burada sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili olan kısımda bir moderatör konusunda,
Kemalettin Bey, Cuma günü vardı zannederim, onu burada görevlendirelim, bu taraftaki
moderatörlüğünü buraya aktarmış olduk, kendisine de bilgi verelim.
Bu toplantıyla ilgili sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar?
ÖZNUR ÇALIK (Malatya) – Başkanım, buraya Başkent Kadın Platformunu da ekleyebilir
miyiz?
BAŞKAN – O da vardı.
SEDEF KÜÇÜK (İstanbul) – Konuşma süresi ne kadar olacak?
BAŞKAN – En fazla on dakika çünkü aşağı yukarı 6 tane konuşmacı var, onar dakikadan bir
saat, bir on beş yirmi dakikada soru-cevap kısmı olsa süre kalmaz, dolayısıyla maksimum on
dakikayla sınırlayalım, daha da kısa yaparsak çok daha iyi olabilir; ki soru-cevap kısmı…
Arkadaşlar, burada şöyle…
BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Resepsiyon yok mu?
BAŞKAN – Resepsiyon var. Biliyorsunuz, Perşembe akşamı…
Şunu duyurayım: Perşembe akşamı saat 19.30’ da Mecliste resepsiyonumuz var. Bu, taslak
programda belirlenmişti.
Toplantının başladığı yere intikal konusunda sabah dokuzda Meclisten toplantının olacağı
yere araç temin ediliyor yani buradan intikal etmek isteyen milletvekili arkadaşlarımız varsa sabah
dokuzda buradan toplantının olacağı Hilton Oteline intikalin yapılacağı bir düzenleme de var 2
numaralı kapıdan…
SEDEF KÜÇÜK (İstanbul) – Oturma düzeni nasıl olacak?
BAŞKAN – İlk sırada protokol, yabancı konuklar olur, ondan sonraki oturuşlar da serbest
olur, tahmin ediyorum, o şekilde olur.
GÜRKUT ACAR (Antalya) – Konusu nedir Sayın Başkan?
BAŞKAN

–

Uluslararası

Toplumsal

Cinsiyet

Eşitliği

Buluşması.

22-23

Mart,

komisyonumuzun kuruluşunun 3’ üncü yıl dönümü.
Dolayısıyla, davet yaptığımız Meclis kanadından arkadaşları da sizlere aktarmak isterim:
Ankara’ da yaptığımız için tüm Ankara milletvekillerini davet ettik, nihayetinde ev sahibi olduğu için,
tüm kadın milletvekillerimizi davet ettik, Başkanlık Divanını davet ettik, Meclis Başkanımız zaten
katılıyor. Bu konuda davetlerimizi yaptık. Milletvekillerinden “ Bize davet ulaşmadı.” Hususunda bazı
duyumlar aldık ama sekretaryalarından bize geri dönüş olan, katılacağını bildiren arkadaşlar da var,
zannediyorum kendi sekretaryalarıyla ilgili bir sıkıntı olabilir çünkü bize katılacağını bildiren
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arkadaşlar oldu, geri dönüşlerde katılım konusunda. Ulaşmaması, sekretaryalarla ilgili bir sıkıntıdır.
Bu konuda da hassasiyet gösterirseniz, özellikle tüm milletvekili arkadaşlarımızın, milletvekillerinin
katılımı konusunda da hassasiyet gösterirlerse iyi olur diye söylemek istiyorum.
Bu konuyla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar?
GÜRKUT ACAR (Antalya) – Sayın Başkanım, bu konuyla ilgili değil de bizim gittiğimiz
Brüksel’ deki toplantıyla ilgili acaba bilgi verdi mi arkadaşlar?
BAŞKAN – Yok, vermediler. Onu alacağız, gündemimizde var, onunla ilgili, katılan
arkadaşlardan bilgiyi isteyeceğiz.
Değerli arkadaşlar, bu konuyu geçtikten sonra bölge toplantılarımızla ilgili toplumsal cinsiyet
eşitliğinin yaygınlaşması ve bölgelerdeki bu konuda yapılan çalışmaların özellikle takibinin
yapılacağı, izlenmesinin yapılacağı bölge toplantılarımızla ilgili artık bugün şeyi koyalım çünkü biz bu
takvimi belirlediğimiz zaman içerisinde bir aylık bir çalışma gerekiyor. Diyelim ki, ilk toplantıyı
belirledik, bir aylık bir çalışma süresine ihtiyacımız var çünkü orada, o ile gittiğimizde bölgesiyle
birlikte o ile gelecekler. O ilin bütün sivil toplum kuruluşlarının, kalkınma ajanslarının katılımını
sağlayabilmek için belli bir süreye ihtiyaç var. Bunu çalışabilmemiz için de şimdi takvimi
netleştirirsek, dolayısıyla, önümüzdeki toplantılarda arzu ettiğimiz hedefe varma konusunda, verimli
toplantılar yapabilme konusunda büyük bir yol almış oluruz.
Nisan ayı itibarıyla, biliyorsunuz, Nisanın ilk haftasına kadar zannederim Meclisin trafiği
yoğun, dolayısıyla, Nisanın ilk haftası değil ikinci haftası yani Nisanın 15’ i gibi bölge toplantılarımıza
başlayalım diye düşünüyoruz.
Burada “ Bursa mı Balıkesir mi?” konusu var; hem Canan Hanım hem Nedret Hanım,
özellikle bölge konusunda…
CANAN CANDEMİR ÇELİK (Bursa) – İkisi ayrı kalkınma ajansı…
BAŞKAN – Ayrı kalkınma ajanslarısınız da ilkine hangi ilden başlayacağımızın kararını
buradan verelim. Ayrı kalkınma ajansı ama birinizi ilk yaptığımda Balıkesir’ i sona atmak zorundayım
ya da… İki bölge birbirine yakın bölgeler, bölgeleri farklı bile olsa, ayrı kalkınma ajansları da olsalar
birbirine yakın bölgeler, dolayısıyla, birini ilk zamanda yaparsam diğerini sona atmak durumundayım,
birkaç ay sonraya atmak durumundayım. Onun için, burada şimdi önünüze bununla ilgili bir takvim
geldi. Nisanda ya Balıkesir ya Bursa’ yla başlıyoruz. Nisanın ikincisinde…
AYŞE NEDRET AKOVA (Balıkesir) – O zaman Balıkesir ne zaman olabilir? Ama tarih
lazım bize.
BAŞKAN – İşte hep birlikte karar verelim diyorum arkadaşlar.
BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Cuma-Pazar mı?
BAŞKAN – Cuma-Cumartesi.
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AYŞE NEDRET AKOVA (Balıkesir) – Başkanım, Bursa’ nın olmasıyla başlayalım Nisanda
ama Balıkesir’ i araya ne zaman koyabiliriz?
BAŞKAN – Tamam, bakın, takvimliyoruz: 13-14 Nisan Bursa; 27-28 Nisan Tokat; Antalya
demişiz, Isparta, Antalya, Burdur, Mayısın ilk haftası…
ÖZNUR ÇALIK (Malatya) – Mayısın ilk haftasını bana verirseniz…
BAŞKAN – Size ikinci haftayı vereyim.
ÖZNUR ÇALIK (Malatya) – Açılışlarımız var, Marttaki programı iptal ettiğimiz için,
belediye başkanımız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız…
BAŞKAN – İlk haftayı mı istiyorsunuz?
ÖZNUR ÇALIK (Malatya) – İlk haftası iyi olur, 11 Mayıs olur.
BAŞKAN – 11-12 Mayıs Malatya.
13-14 Nisan Bursa, 27-28 Nisan Tokat, 11-12 Mayıs Malatya…
AYŞE NEDRET AKOVA (Balıkesir) – Ondan sonra Balıkesir’ i koyabiliriz.
BAŞKAN – Bu taslaktı, şimdi sizlerle şekillendiriyoruz. Bunu daha değiştirmeyelim, oldu
mu?
AYŞE NEDRET AKOVA (Balıkesir) – Başkanım, Malatya’ dan sonra Balıkesir olabilir,
araya girebiliriz.
BAŞKAN – O zaman 25-26 Mayıs Balıkesir yapalım.
KEMALETTİN AYDIN (Gümüşhane) – Ajansların kurulu olduğu illerde mi olacak illa?
Komşu illere de dağılsa.
BAŞKAN – Komşu iller Balıkesir’ e geliyor. Eskişehir, Bilecik Bursa’ ya geliyor yani komşu
illerle beraber.
KEMALETTİN AYDIN (Gümüşhane) – Doğu Karadeniz’ i Gümüşhane’ de yapalım diyorum.
BAŞKAN – Haziranı mı?
KEMALETTİN AYDIN (Gümüşhane) – Evet.
BAŞKAN – Tamam, Haziran Gümüşhane diyoruz.
BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Giresun ne olacak?
BAŞKAN – Giresun Gümüşhane’ ye geliyor o zaman.
BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Gümüşhane Giresun’ a gelsin.
BAŞKAN – Kemalettin Bey “ Gümüşhane Giresun’ a gelsin.” diye bir teklif var. Ne dersiniz?
KEMALETTİN AYDIN (Gümüşhane) - Ben böyle bir komisyonda daha bunun üstüne
konuşmam, ben konuştum, kabul buyurursanız, Gümüşhane’ de ev sahipliği yapmaktan şeref duyarım.
BAŞKAN – Peki, Gümüşhane’ ye gidelim. Komisyon üyesi arkadaşlarımın ilinde yapmak
daha uygun.
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8-9 Haziran…
ÖZNUR ÇALIK (Malatya) – Memlekete gidemeyecek miyiz hiç?
BAŞKAN – Mesela tek gün yapabileceğimiz iller olabilir.
Arkadaşlar, sayın milletvekillerimiz, burada iki gün yazıyoruz ama tek günde yapacağımız
iller olabilir çünkü o gün o ilde o çalışmayı yapıp çıkabileceğimiz durum da olabilecektir bazı illerde.
Özellikle iki gün opsiyonlu koyuyoruz ama tek gün de yapabiliriz çünkü o zaman her on beş günde bir
biz bir araya gelmek durumunda kalıyoruz. Bunların içine de zaten başka programlar gelebilir,
Meclisin takvimi gelebilir, öyle riskler de var. Onun için, opsiyonlu iki gün kalsın ama tek günde
yapabileceğimiz iller olsun.
Haziranın sonunda hangi ili yapalım?
GÜRKUT ACAR (Antalya) – Antalya’ yı yapalım.
BAŞKAN – Sıcak olur, Antalya’ yı Ekimde falan yapalım.
Mardin’ i yapalım.
DİLEK YÜKSEL (Tokat) – Sayın Başkanım, Gümüşhane’ yi Hazirana alsak iklim itibarıyla
daha uygun olur.
BAŞKAN – Haziran yazdık.
O zaman, Haziranın sonu yapalım.
Haziranın ilk haftası Mardin yapalım o zaman.
ZEYNEP KARAHAN USLU (Şanlıurfa) – Başkanım, Haziran ayında Mardin Urfa’ da
yapmayın, çok sıcak olur, ya sonbahar da yapın ya ilkbaharda yapın.
BAŞKAN – Tamam, onu da Haziranda yapmayalım.
O zaman, Haziranın ilk haftasında Kocaeli, bizim Marmara Bölgesi yapalım, ikinci haftası
Gümüşhane yapalım; olur mu?
8-9 Haziran Gümüşhane’ yi Kocaeli yapıyoruz. Zonguldak, Bartın, Düzce, Bolu, Sakarya,
Kocaeli, Yalova bir bölge.
BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Listede hangi iller var?
BAŞKAN – Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova var.
Bu bölgeler de Türkiye'nin gelişmişlik seviyesi bakımından en ileri bölgeleri yani bu bölgeye
de bir gelmek gerekebilir ama gelinmese de olabilir ama Haziranın sonuna atınca boşluk doldurma
konusunda orayı söyledim ama mesela başka bir alan olabilir. 12 tane bölgeye gitmek zorundayız
zaten yani bu bölgeleri 12’ ye tamamlamak zorundayız. Burada 7 tane var.
BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Kars yok mu?
ÖZNUR ÇALIK (Malatya) – Arkadaşlar, Hakkâri’ de bir tane yapalım, Hakkâri, Tunceli,
Şırnak…
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BAŞKAN – Şöyle yapalım: Kuzeydoğu Anadolu, Erzurum-Ağrı, o bölgeyi yapalım
Haziranın ilk haftası. Tamam mı? Öyle yapalım.
Ben şimdi öyle söylüyorum ama o bölgelerden birinde yapacağız. Ağrı da olabilir.
Fatma Hanım, Ağrı’ da olabilir mi?
FATMA SALMAN KOTAN (Ağrı) – Olabilir. Ama İshakpaşa Sarayı, Meteor Çukuru’ nu
görmek istiyorsanız Doğubeyazıt’ ta olması gerekiyor.
BAŞKAN – Kars’ a mı gidelim Ağrı’ ya mı gidelim?
ÖZNUR ÇALIK (Malatya) – Van nasıl olur?
BAŞKAN – Van’ a da gidelim ama…
BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Van’ da hiçbir şey yok, ben gittim.
ÖZNUR ÇALIK (Malatya) – Hayır, Van’ da deprem olduğu için zaten oraya gidip
komisyonun bir şekliyle oradaki varlığını…
BAŞKAN – Van ayrı bir bölge. Orada iki bölge var. Erzurum-Ağrı-Kars bir bölge, VanBingöl… Buradaki 6 bölge işaretlemesi öyle gözüküyor, Van ayrı bir bölge, anlatabildim mi, kalkınma
istatistiki bölgelemeye göre, bunun içinde de kalkınma olarak bölünmüş olabilir yani iki tane alt bölge
olabilir.
FATMA SALMAN KOTAN (Ağrı) – Doğubeyazıt’ tan Kars’ a geçilebilir.
BAŞKAN – Kars mı yazıyorum o zaman?
8-9 Haziran Kars. Ondan sonra, Kemalettin Bey, 28-29 Haziran Gümüşhane.
Hazirana kadar bu şekilde planlamış olduk. Hazirandan sonra bir daha Ekim itibarıyla kalan
diğer 6 bölgeyi planlamış olacağız. Ankara’ yı final yaparız. Antalya’ yı da isterseniz, Ekimin ilk
haftası yapalım mı?
Tekrar okuyorum, lütfen not alın:
13-14 Nisan: Bursa
27-28 Nisan: Tokat
11-12 Mayıs: Malatya
25-26 Mayıs: Balıkesir
8-9 Haziran: Kars
28-29 Haziran: Gümüşhane.
Aşağı yukarı on beş günde bir gideceğiz.
Ege ve Akdeniz’ i Ekim, Kasım, Aralık olarak planlayacağız sıcak olduğu için.
Ekimin ilk haftası Antalya, Ekimin sonu da Ege yapalım. O bölgeleri de Haziran ayı itibarıyla
planlayıp, öyle şeye çıkarız.
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Bölge toplantılarımızla ilgili, özellikle bu uluslararası toplantıda da katılan sivil toplum
kuruluşlarına da duyuru yapalım diye düşünüyorum; ki, gideceğimiz illerde özellikle sivil toplum
kuruluşları… Biz tekrar durum tespiti yapmaya gitmiyoruz bölgelere çünkü sivil toplum kuruluşlarının
gerçekten bilgi dağarcığında her bölgeyle ilgili çok fazla durum tespiti var, yaptıkları çalışmalar var.
Biz bu toplantıları yaptığımızı onlara duyurursak, onların yaptığı toplantılar, elde ettikleri verileri
bizlerle paylaşmaları ve o toplantıya katılım göstermelerini de talep edersek zannediyorum bölge
toplantılarımız bu manada çok verimli toplantılar olacak yani arzu ettiğimiz, oradaki seçilmiş ve
atanmış idarecilerin yani belediyelerden tutun kaymakamlıklara, muhtarlara kadar artı sivil toplum
kuruluşları artı o bölgenin akademisyenleri ve kamuoyuyla toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili
uygulamaların olup olmadığı, mekanizmaların varlığının olup olmadığı, hangi mekanizmaları kimin
üstleneceği, bir eylem planının, bir raporunun ortaya çıkarılabileceği bölge toplantıları düzenliyoruz.
Dolayısıyla, bu 12 bölgeyi bu sene, 2012 yılı içerisinde yapmış olmak çok önemli, çok önemsediğimiz
bir faaliyet, bir çalışma olacak. Onun için de bu uluslararası toplantıda da bunu yine sivil toplum
kuruluşlarına duyurursak çok sevineceğim.
Değerli arkadaşlar, şimdi toplantımızın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum
Hizmetleri Genel Müdürü Ömer Bozoğlu’ nun bir sunumu olacak bize ve yine bir sivil toplum
kuruluşunun sunumu var.
10 Nisanda Avrupa Birliğinden sorumlu Bakanımız Sayın Egemen Bağış’ ın bir daveti var,
Bakanlıkta bize bir sunum hazırlayacak, 10 Nisanı da ajandanıza not ediniz.
Geldi, gelmedi olmasın diye buradan bizatihi söylemek istedim. Onu da sizlere duyurmuş
olayım. Ajandalarınızda olsun, bilahare saatini de mesajla komisyon üyesi arkadaşlara duyururuz.
Zannederim, 10 Nisan saat 13.00’ te. Şimdi hatırladım, grup toplantısı var, 13.00 uygundur diye
düşündük. Grup toplantıları aşağı yukarı o saatte biter.
BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) – Bize uymaz, 13.30’ da Genel Başkan konuşuyor. *
BAŞKAN – Onun saatiyle ilgili o zaman 15.00 Genel Kurulun saatine uygun olur. 14.30
diyelim, 15.30’ da da şeye yetişmiş olalım.
Gündeme geçmeden önce ilave etmek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir husus var mı?
BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) - Var var. Cemil Çiçek’ i protesto etmek, bize vermedi şiddet
yasası diye yani kibarca.
BAŞKAN – Protesto deyince benim de aklıma getirdiniz.
BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) - Yani bir mektup yazmamız lazım. Bu Kadına Karşı Şiddet
Yasası’ nda bizi tali komisyon olarak belirlediği için. Teessüflerimizi mi bildiriyoruz deriz, çok kırıldık
mı deriz, usturuplu bir dille bir şey yazıp yollayalım.
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BAŞKAN - Şöyle: Meclis Başkanımız zaten bu uluslararası toplantıya katılacak. Dolayısıyla
o toplantıda…
BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) - Olmaz.
BAŞKAN - Hayır hayır. Yani bu konuda talebimizi söylemiştik kendisine ama Meclis
adaletle ilgili kısımları ön plana mı aldılar, nasıl oldu bilmiyorum, ben de değerlendirme şeyinde
bulunamadım Meclis Başkanıyla tekrar yüz yüze ama bu konuyu aktaralım konusu hep aklımızda. Ya
Komisyon üyeleri olarak gidip konuşalım bazı özellikle sadece kadın konularıyla ilgili olan kanunların
özellikle bu komisyonun esas komisyon olması konusunda dirayetimizi ortaya koyalım.
BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) - Nasıl koyalım?
BAŞKAN – İşte Komisyon olarak gidip kendisinden bir randevu alalım, kendisiyle bunu yüz
yüze konuşalım, olur mu? Meclis Başkanımızdan randevu alalım.
Değerli arkadaşlar, geçen haftalarda yine kadın grup başkan vekilinin bir açıklamasını, ben de
onu protesto etmek istiyorum. Aslında şiddetle ilgili yasanın görüşüldüğü bir ortamda, böyle bir
ortamda özellikle toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama konusunda gayret gösteren bir komisyon olarak
kadın milletvekillerinin vitrin süsü olarak tabir edilmesi kadına karşı şiddetin bence en büyüğü ve en
önemli ayrımcılığı.
SEDEF KÜÇÜK (İstanbul) - O öyle denmedi.
BAŞKAN – Ben onu söylemek istiyorum hani gündem, protesto deyince benim aklıma o
geldi.
GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) - Nasıl olduğu önemli değil, medyaya yansıyan kısmı
önemli. Düşünüldüğü çok önemli değildir bence basına yansıyan kısmı bizi ilgilendiriyor kadın
milletvekili olarak, ben de aynı fikirdeyim. Başkanınız son derece yakışıksızdı kendisine
yakıştıramadık. Ayrıca, hani hangi şartlarda hangi mücadelelerle kadın milletvekili nasıl olunduğunu
bilemiyorum kendisi nasıl algılıyor ama biz gerçekten buraya mücadele ederek bu koltuklara geldik,
birileri bize paye vermedi, o yüzden vitrin süsü değiliz diyorum.
Teşekkür ediyorum.
Buyurun Sayın Çalık.
ÖZNUR ÇALIK (Malatya) – Sayın Başkanım, sizin belirttiğiniz konu üzerinden birkaç cümle
söylemek istiyorum ben de. Özellikle vitrin süsü çok incitici bir cümle ve ben gönlüm arzu ederdi ki
bunu Cumhuriyet Halk Partisinden özellikle çalışma arkadaşlarımız olarak Kadın Erkek Fırsat Eşitliği
Komisyonu üyesi arkadaşlarımız kendi grup başkan vekillerini bu anlamda uyarsın ve teşkilattan,
kamuoyundan ve mülakatlardan, temayüllerden çıkmış ve bugün de Mecliste son on yıldan beri
kadınla ilgili çok önemli düzenlemelerde AK PARTİ milletvekillerinin bugün bulunduğumuz
Komisyon da dâhil olmak üzere kurulmasına vesile olan AK PARTİ’ li kadın milletvekillerimizin bu
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şekilde itham edilmesi çok nahoş ve ben bir konuyu daha gündeme getirmek istiyorum. Biz kadın için
siyaset yapalım diyoruz, kadını aracı olarak kullanmayalım diyoruz ama buna rağmen kendi ilim olan
Malatya’ da, bunu Malatya basınıyla da paylaştım, burada bir kez daha paylaşmak isterim ki, Binnaz
Toprak Hocam’ la birlikte Tunus ziyaretimizde Malatya’ ya gideceğini ve Malatya’ da 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü’ nü kutlayacağını kendisi ifade etmişti ve ben de çok memnun olduğumu, hatta
müsaitse akşam evimde misafir edebileceğimi kendisine söylemiştim. “ Ne güzel Dünya Kadınlar
Günü7nü Malatya’ da kutluyorsunuz.” dedim. Sonra akşamında bir İnternet sitesi, Malatya İnternet
sitesinde gördüm ki: “ 10 tane kadın milletvekili Malatya’ ya Kulecik’ i protesto etmeye geliyor.”
şeklinde bir haber. Binnaz Hoca’ ya dedim ki: “ Ya sizin 8 Mart’ taki hadiseniz Kulecik
protestosuymuş.” “ Ya işte şeyse ona da gideceğiz.” dedi.
Şimdi, ben özellikle ülke gündemindeki siyasetin var olduğu yerlerde kadınların hiçbir şeye
alet edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Siz grup olarak Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak orayı
protesto edebilirsiniz ama Kadınlar Günü’ nde “ Füze kalkanı” denilen sizin kalkan olarak
nitelendirdiğiniz ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubundaki arkadaşlarımın sürekli dillerine pelesenk
ettiği bir konu için kadın milletvekillerimizin oraya gidip ve bunu da sonrasında vitrin süsü şeklinde
kendi cümleleriyle kullanmaları bizi çok üzmüştür. Bence Cumhuriyet Halk Partisi orada kadın
milletvekillerini çok net bir şekilde vitrin süsü olarak kullanmıştır. Sizinle dikkat çekmeye
çalışmışlardır konuya. Ben bu konudaki üzüntülerimi sizlerle paylaşıyorum ve teşekkür ediyorum.
AYŞE NEDRET AKOVA (Balıkesir) - Sayın Başkanım, siz üzüntülerinizi açıkladınız. Tabii
biz bunu grup başkan vekilimize ileteceğiz. Ancak ben şahsen hiçbir arkadaşımın vitrin süsü olduğuna
inanmayan bir insanımdır. Mücadeleden gelmiş insanlarızdır, mücadeleyi seven insanlarızdır. Onun
için bütün arkadaşlarımın ben emeği olduğuna inanıyorum. Onun için bunda mutlaka bir sürçülisan
var, ben yanında değildim. Arkadaşım mutlaka her basına yansıyanın da doğru olduğuna
inanmıyorum. Ancak şu var: Yani siz şurada şunu tabii yansıyor yani basına da çok yanlış yansımalar
var. Artık şu şunu dedi, bu bunu dediye getirirsek çok bizlerin de üzüldüğü ve kırıldığı konular var,
bunu uzatırız. Çok güzel bir konsensüs var aramızda, önümüze bakalım, programımıza geçelim diye
öneriyorum.
SEDEF KÜÇÜK (İstanbul) - Çünkü uyarmaksa konu bizim de beklentilerimiz oldu. Biz hiç
değinmemiştik bile bu İç Tüzük’ te bizler için verilenlere… Ama bu kendisini bağlar.
BAŞKAN – Komisyonun görüşü bu talihsiz bir açıklamadır kadına karşı. Doğrudur, tamam.
Bunu söyledikten sonra şimdi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından Sayın Ömer Bozoğlu
Beyefendi burada. Kendisine söz verelim, bize özellikle biliyorsunuz aileyle ilgili komisyonumuza da
şöyle talepler var boşanmalarla ilgili, Türkiye’ deki durumun ne olduğuyla ilgili. Yeni bir araştırma
bitirdiler. Değil mi?
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AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ ÖMER BOZOĞLU - Başkanım
bugün onunla ilgili bir sunum yapamayacağız.
BAŞKAN – Henüz bitmedi mi?
AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ ÖMER BOZOĞLU - Henüz
bitmedi.
BAŞKAN – Ben bitti diye tahmin ettim.
AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ ÖMER BOZOĞLU – Biraz
araştırmayla ilgili detaylar istedik, düzeltme istedik tekrar. Sonuçlandığında onu makamınıza ve tüm
Komisyon üyelerine… Sunum Genel Müdürlüğümüz ve görev alanları ve faaliyetleri noktasında…
BAŞKAN – O zaman biz size sözü…
BİNNAZ TOPRAK (İstanbul) - Bu sunum daha önce yapılmadı mı?
BAŞKAN – Hayır, ben Komisyon olarak ilk defa davet ediyorum. Ben yapmadım, başka bir
yerden aldıysanız… Size özel olmuş o, o zaman.
Şimdi, Kalkınma Bakanlığımız da bununla ilgili bir araştırma, özelikle TÜİK vasıtasıyla
yaptığı bir rapor var. O rapor gelecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının yaptığı bir rapor var.
Bunu yıllara göre kıyasın yapılabileceği buradan eşitlik konusundan da sonuç çıkartabileceğimiz
hususlara bakmak açısından bir rapor gelecek bize. Bu da komisyonun bilgisi dâhilinde olsun istedik.
Buyurun söz sizde. Ne kadar sürecek sunumunuz?
AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ ÖMER BOZOĞLU – Çok özet bir
şekilde geçmeye çalışacağım Sayın Başkanım.
Sayın Başkanım, değerli milletvekillerim; öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün
Genel Müdürlüğümüz ve faaliyetlerini paylaşma fırsatını verdiğiniz için de ayrıca makamınıza
teşekkür ediyorum efendim.
Malumlarınız Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kurulduktan sonra daha önce faaliyetlerine
devam eden Genel Müdürlükler bu yapı altında şekillendirildi ve teşkilatlandı. Genel Müdürlüğümüz,
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü geçmişine kısaca baktığımızda: Aile Araştırma Kurumu
olarak 1989 yılında faaliyetlerine başlamış ve daha sonra 2004-2011 yılları arasında da Aile ve Sosyal
Araştırmalar Genel Müdürlüğü olarak ve yeni KHK’ yla da Aile ve Toplum Hizmetleri Genel
Müdürlüğü faaliyet alanı olarak hizmetlerini yürütmektedir. KHK’ daki görevlerimizi ben burada
tekrar etmek istemiyorum, bunu hızla geçmek istiyorum çünkü çok geniş Genel Müdürlüğümüzün
isminden de anlaşılacağı gibi aile ve toplum kavramı dediğimiz zaman toplumsal ve sosyal olaylarla
ilgili çok geniş bir görev tanımımızın yer aldığını görüyoruz. Biz yeni Genel Müdürlük
yapılanmamızda iki genel müdür yardımcısı ve buna bağlı olarak beş daire başkanlığı. Daire
başkanlıklarımız da yine faaliyet alanımızı çıktı noktasına taşıyabilecek Araştırma Geliştirme ve Proje
12

Daire Başkanlığı başlangıç noktası ve bu Daire Başkanlığımız tarafından üretilen araştırmaların
Politika Geliştirme Daire Başkanlığımız tarafından politikaya dönüştürülmesi

ve gerekli

koordinasyonun sağlanması ve yine Genel Müdürlüğümüzün daha önceki yapılanmasında taşra
teşkilatı bulunmamaktaydı. Yeni yapılanmamızda aile danışma merkezleri, toplum merkezleri Genel
Müdürlüğümüzün hizmet alanında taşra teşkilatı olarak görev yapmaktadır.
BAŞKAN – Bunu biraz açabilir misiniz, bunun alt yapısı ne vaziyette? Bir de aile hekimliği
esasıyla çalışacak bir yapı diye biliyoruz. Biraz açabilir misiniz?
AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ ÖMER BOZOĞLU – Genel
Müdürlüğümüzün ve Bakanlığımızın da faaliyetleri arasındaki bu ifade ettiğimiz Aile Sosyal Destek
Programı’ nın mevcut yapımızda haneyle ilgili üretmiş olduğumuz hizmetlerin koruyucu, önleyici
hizmetlerin bir bütünlük içerisinde yürütülebilmesi açısından bir haneye girdiğimizde bu hanede tespit
ettiğimiz sorunların sadece sosyal yardım ayağıyla ya da sosyal hizmet ayağıyla kalmayıp bunları bir
bütün içinde bakabilecek sosyal hizmet merkezleri olarak bu yeni yapılanmamızda bir yapılanma
öngörüyoruz. Toplum merkezlerini ve aile danışma merkezlerindeki yürütülen hizmetlerin de bu
merkezler aracılığıyla daha etkin bir şekilde yapılanmasını planlıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız
henüz planlama aşamasında ve nisan ayı içerisinde de ilk pilot uygulamasına geçebilecek bir düzeye
gelmek üzere de şu an hızla çalışmalarımız devam ediyor. Bir hanede eğer girdiğimizde sadece
yoksulluk tespit ettiğimizde yoksullukla ilgili belki bir çözüm üretebiliyoruz ama hanede çocukla ilgili
bir sorun varsa, kadınla ilgili bir sorun varsa, özürlü ve yaşlıyla ilgili bir sorun varsa ya da şehit
yakınlarımız ve gazilerimize yönelik eğer bir sorun varsa biz bunu bu haneye giren aile sosyal destek
görevlisi tarafından tespit edilmesi ve bu tespit edilen bilginin sosyal hizmet merkezindeki görevli
meslek elemanları tarafından gerekli hizmet modelinin bir vaka yönetimi çerçevesinde incelenerek
aileye bütüncül bir hizmetin götürülmesini sağlamak. Bu sosyal hizmet merkezinde kimler görev
yapacak? Sosyal çalışmacılar, sosyologlar, çocuk eğitimcileri, öğretmenler, sağlık personeli ve 200 bin
ve üzerinde olan illerde de aile ve tüketici bilimleri bölümünden mezun olan meslek elemanlarını
burada istihdam etmeyi planlıyoruz. Bu merkez eğer bu ailenin sorununa sosyal hizmet boyutunda
çözüm üretmeyi yeterli görüyorsa buradan bu hizmetin aileye sunulması, eğer bu noktada yeterli
değilse ilgili bakanlık kuruluşlarıyla gerekli koordinasyonu sağlamak. Ailenin psikolojik destek
noktasında danışmanlık eğer bu merkezden psikoloğumuz vasıtasıyla çözülebilecekse aileye bu
desteği ve rehberliği vermek, yok eğer bir sağlık kuruluşundan bu hizmetin alınması gerekiyorsa bu
aileyi gerekli sağlık merkeziyle irtibatlandırarak bu hizmeti alıp almadığını da gerekli koordinasyon
içerisinde görmek.
İkinci bir nokta: Ailenin yoksul fakat evde çalışabilir bir birey varsa bu bireyin de yine
Çalışma Bakanlığının iş ve meslek danışmanları aracılığıyla irtibatlandırarak en yakın bölgedeki
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açılmış olan meslek edindirme kursları ya da istihdama yönlendirme noktasında İŞKUR’ la gerekli
bağlantısını da sağlayarak ailenin maddi anlamda da aslında hayata tutunmasını sağlayan bir hizmet
modelini burada sunmayı ve geliştirmeyi planlıyoruz. Çünkü belli bir…
ZEYNEP KARAHAN USLU (Şanlıurfa) – Başlangıç tarihi ne zaman olacak, yani bu
yapılanmanın hayata geçmesi?
AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ ÖMER BOZOĞLU - Nisan ayını şu
an öngörüyoruz takvimlememizde eğer bir aksilik olmazsa. Pilot uygulamamızı nisan ayında
öngörüyoruz.
ZEYNEP KARAHAN USLU (Şanlıurfa) – Hangi pilot illerde ve ne kadar süreyle onu da
söyleyebilir misiniz?
BAŞKAN – Pilot il olarak belirlediğiniz illerle sürelerini söyleyebilir misiniz?
ZEYNEP KARAHAN USLU (Şanlıurfa) – Pilot il uygulaması yapacağız, ondan sonra da
seksen bir ile ne zaman yaygınlaştıracağız?
AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ ÖMER BOZOĞLU – Bununla ilgili
takdir ederseniz burada henüz basınla bunları paylaşmadığımız için ve Sayın Bakanımız…
ZEYNEP KARAHAN USLU (Şanlıurfa) – Kaç il en azından?
AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ ÖMER BOZOĞLU – İlk
uygulamamızı iki il üzerinde örnek olarak görmeyi planlıyoruz.
ZEYNEP KARAHAN USLU (Şanlıurfa) – Süre de belli değil?
AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ ÖMER BOZOĞLU – 2013 yılında
tüm Türkiye genelinde bu modeli uygulama yönünde…
ZEYNEP KARAHAN USLU (Şanlıurfa) – Tamam, seksen bir ilde, bir yıl içinde hizmete
girecek.
AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRÜ ÖMER
BOZOĞLU – Bir yıl içerisinde geçme yönünde bir planlamamız var ve mevcut merkezlerimizin de şu
an toplum merkezi olarak, aile danışma merkezi olarak hizmet veren merkezlerimizle biz fiziki
koşulları ve insan kaynağı uygun olanları da hızla bu modelimize geçiş yönünde de çalışmalarımızı şu
an yürütmekteyiz.
Toplum merkezleri ve aile danışma merkezlerimizin Türkiye genelindeki dağılımını gösteren
bir slaytımız. Şu an yetmiş dört ilde toplum merkezi ve aile danışma merkezi olarak hizmet veren
kuruluşlarımız mevcut. Hedef kitle olarak Genel Müdürlüğümüzün birey, aile ve toplum, tüm toplum
kesimlerini hizmet üretme yönünde bir politikası ve çalışma planı bulunmakta.
Faaliyet çıktısı olarak da yapmış olduğumuz çalışmaları kısaca değerlendirdiğimizde
projelere destek ve ortaklık yönünde katkı sağlamak, basılı görsel yayınlar hazırlamak, şûra, kongre,
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seminer ve benzeri organizasyonlar gerçekleştirmek, politika oluşturmak ve uygulamak, eğitim
programları hazırlamak ve uygulamak, araştırma yapmak, aile ve topluma yönelik sosyal hizmetlere
ilişkin ilke, usul ve standartları belirlemek, aile ve topluma yönelik hizmet faaliyetlerini yürütmek.
2012 yılı programımız içerisinde yer alan faaliyetlerimize kısaca baktığımızda: Eylem olarak
toplumda dayanışma, uzlaşı, hoşgörü kültürünü besleyen toplumsal kurum ve kaynakların tespitiyle bu
kültürü zayıflatan etkenlerin ortaya çıkarılmasını ve sosyal politikalar geliştirilmesine yönelik
araştırmalara öncelik verilecek ve bu yıl Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılması planlanan
araştırmalarımız Türkiye’ de aile yapısı araştırmasının -ileri istatistik analizi diyoruz- bu
araştırmamızdan çıktı olarak beklentimiz, Türkiye’ de 1968 yılında bir aile yapısı araştırması
gerçekleştirilmiş ve bir de 1989 yılında yapılmış olan bir araştırma var.
Daha sonra TÜİK’ le Genel Müdürlüğümüzün 2006 yılında yapmış olduğu bir aile yapısı
araştırması ve 2011 yılında da artık bundan sonraki beş yıllık periyotlar hâlinde Türkiye’ deki aile
yapısını görme yönünde bu araştırmamızı periyodik olarak yapmayı da şu an programımıza aldık. Bu
araştırmamızda iki araştırma da 2006 ve 2011 yıllında çıkmış olan verilerin ileri istatistik analiz
yöntemiyle politikaya dönüştürülebilecek sonuçları elde etmek.
Bir diğer araştırmamız: Türkiye’ de yaralama ve cinayetle sonuçlanan aile içi ve akrabalar
arası şiddet araştırması başlığını taşıyor. Burada da yine aile iç şiddet ve bunun sorun ve çıkış
noktalarıyla ilgili de gerekli alanların tespiti.
Bir diğer araştırmamız: Türkiye’ de 12-19 yaş arası öğrencilerde sigara, alkol ve zararlı madde
kullanımına yönelik araştırma. Basından da biliyoruz ki her gün bu olumsuz olarak ifade ettiğimiz
madde bağımlılığı ve diğer alışkanlıkların çok alt yaş gruplarına doğru indiğini ve bunların çıkış ve
nedenlerini görmek üzere Millî Eğitim Bakanlığıyla iş birliğinde bu araştırmamızı yürüteceğiz.
Bir diğer araştırmamız da Türkiye’ de göç araştırması. Bu, bölgesel olarak bazı araştırmalar
göç yönünde yapılmış fakat seksen bir ili doğrudan içine alan bir araştırmayla Türkiye’ nin tabii
geçmiş yetmişli, altmışlı, seksenli yılların başında olduğu kadar hızlı bir göç hareketliliği söz konusu
değil ama mevcut göçle oluşmuş olan büyük kentlerimizdeki mevcut durumu görmek ve bununla ilgili
gerekli politikaları üretmek üzerine bir araştırmayı gerçekleştirmeyi planlıyoruz.
Eğitim faaliyetlerine yönelik yapmayı planladığımız çalışmalar da aile bütünlüğünün
korunması, bilinçlendirilmesi ve desteklenmesine yönelik hazırlanan aile destek hizmetleri ve aile
eğitimi çalışmalarının etkinliğini artırmak. Masalara bir örneğini bıraktığımız aile eğitim programı,
beş ana başlık ve 23 modülden oluşan bu eğitim programını gündüzlü kuruluşlarımız aracılığıyla sivil
toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ailelerin birinci elden bu
eğitimi almalarını sağlamak. Çünkü yapmış olduğumuz araştırmalarda ve eğitim hayatı noktasındaki
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değerlendirmenin bir akış içerisinde olduğunu ve yeni çıkan sorunlara karşı ailenin sorun çözme
kapasitesini artırmak bu anlamda büyük önem arz ediyor.
Bir diğer çalışmamız da yine, aile eğitimi programı kapsamında gerekli spot film
çalışmalarını sonuçlandırmak.
Bir diğer eylemimize: Evlilik öncesi eğitim, aile danışmanlığı ve aile eğitimi hizmetlerine
belli bir standart. Bu konuda evlilik öncesi eğitimle ilgili de bir çalışmamız şu an devam etmekte. Pilot
olarak da onu bu nisan ayı içerisinde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Çünkü yapmış olduğumuz
araştırmalarda boşanma süreçlerinin yıllara göre bir artış gösterdiğini ve geçmiş yıllardaki almış
olduğumuz sonuçlardan, örneğin 2010 yılı verilerini ben rakamsal olarak sizlerle paylaşmak isterim.
2010 yılında 587 bin evlilik söz konusu, 122 bin de boşanma gerçekleşmiş ve boşanan çiftlerden de 88
bini ikinci bir evlilik yapmış ve yine bu 88 bin evlenen çiftin içinden de 15.500’ ü boşandığı eşiyle
tekrar evlenmiş. Bu rakamlar göz önünde bulundurulduğunda bizim ailelere yani geleneksel aile
yapımızdan bu kentli modern aile yapımıza dönüş içerisinde bu kent içerisinde ailelerimizin bir
noktada gerekli rehberlik ve danışmanlık yapılarak ailelerimizi güçlendirme yönünde bir politikamız
var. Bununla ilgili olarak da evlenecek çiftlere evlilik öncesinde bir “ farkındalık eğitimi” adı altında
bir müfredat çerçevesinde ve yine eğitici eğitimleri sağlanarak bunu yerel yönetimler, kamu kurum ve
kuruluşları aracılığıyla da Türkiye’ de yaygınlaştırmak önümüzdeki yıl içerisinde. Şu anki hedefimiz
pilot olarak bu çalışmaya başlamak. Bununla ilgili de gerekli alt yapı çalışmalarımızı şu an
tamamlamış durumdayız.
ZEYNEP KARAHAN USLU (Şanlıurfa) – Nerede? Kaç ilde? Yani ne zaman, kaç ilde ne
zaman tümüne başlıyor? Onları da verirseniz, aslında hep aynı soruları sormamış oluruz.
AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ ÖMER BOZOĞLU – Sayın
Vekilim, bu konudaki hedefimiz de ilk bu yıl içerisinde pilot olarak bu çalışmamıza başlayarak insan
kaynağı noktasından uygun olan yerel yönetimler ve ilgili kurum ve kuruluşlar aracılığıyla 2013
yılında bunu tüm Türkiye’ ye yaygınlaştırmak hedefimiz.
ZEYNEP KARAHAN USLU (Şanlıurfa) – Tamam. Öbür projelerde de ben hep aynı soruları
soracağım, siz en iyisi önden bu bilgiyi de verirseniz, hani hem komisyon olarak da ne zaman eyleme
geçeceğiz onu bilme imkânımız olur.
AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ ÖMER BOZOĞLU – Pilot
uygulama yapmadan bu tür çalışmaları yaptığımız zaman, zaman zaman aksamalar yaşamamak adına
pilot uygulamayla böyle bir çalışmayı başlamayı hedefliyoruz.
Konuşmamın da başında ifade ettiğim Sayın Başkanım sorusuyla Aile Sosyal Destek
Programı’ yla ilgili sosyal hizmet merkezlerinde gerekli ifadeyi belirtmiştim onu da bu noktada
geçiyoruz.
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Ben bu noktada, bize bu fırsatı verdiğiniz için Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum.
Aile yapısı araştırmamız da sonuçlandığında tüm yine kurulumuza eğer bu fırsatı verirseniz
bunu size sunmaktan mutluluk duyarız.
BAŞKAN – Tamam, teşekkür ediyoruz.
Şimdi, yine eşitlik mekanizmalarının yaygınlaşmasıyla ilgili çalışan bir sivil toplum
kuruluşunun bir projesi var. Bu projeyle ilgili Komisyona bilgi sunmak istediler. TESEV’ den
Koordinatör Ülkü Uluçay.
Evet, sözü size veriyorum.
Buyurun.
Size müsaade ederiz.
Aslında bundan sonra komisyonumuzun gündemiyle ilgili de bir şey yok. Onun için resmî
toplantımızı bu şekilde kapatmış olalım.
Arkadaşları serbest ortamda dinlemiş olalım.

Kapanma Saati: 16.28
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