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TAKDİM

A

nadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı, kendi mevzuatında belirlenen özel amaçlarını gerçekleştirme gayretindedir. Ancak
bir sivil toplum kuruluşu olarak içinde yaşadığımız hayatın ve
ülkenin sorunlarına duyarsız kalmamız da mümkün değildir. Bu hem
vicdani duyarlılık hem de ülkemize karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir.
Ülkemizin dünya ülkeleri sıralamasında gelişmişlik, refah seviyesi,
toplumsal mutluluk ve huzur gibi kriterler bakımından gelişmekte olan
ülkeler kategorisinde, ikinci ligde yer almasına hangi vatandaşımız
duyarsız kalabilir? Bu bağlamda sorunlarımız ve kaygılarımız da artarak devam ediyor. Sorunsuz bir topluluğun olmadığı gerçeğini biliyoruz. Ancak bunun yoğunluğu hususunda bir dengenin bulunması da
elzemdir.
Sorunların üstesinden gelmek, bir bakıma birinci lige yükselmek, milletin topyekûn mücadelesi ile mümkündür. Devlet organları yasama,
yürütme, yargı, üniversiteler, sanayi ve işçi kuruluşları, esnafı, tüccarı
ve sivil toplum kuruluşları bu yarışta elbirliğiyle yer almak zorundadır.
Her şeyi iktidardan beklemek ve sadece eleştirmek, şikâyet etmek
yetmez, çözüm üretmek de gerekir.
Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı olarak, ülkemizin temel sorunlarını, Medeniyetimizin yeniden inşa tasavvuru ile milli, manevi kültürel
değerlerimizi, bilimsel ilkeler çerçevesinde, alanında uzman düşünce
ve bilim insanları ile çalışarak; sorunların tespit, teşhis ve çözümlerini
içeren raporlar hazırlayarak, ilgili kurumlar ve kamuoyu ile bir süreden beri paylaşıyoruz. Şimdiye kadar, Eğitim, Hukuk, Ekonomi,
Tarım, Yüksek Öğretim, Dini Hayat, Milli Birlik Kardeşlik, Güneydoğu Anadolu, Türkiye’nin Jeopolitiği ve Türkçe Dil sorunları
üzerine on rapor yayınlamış bulunuyoruz.
Son zamanlarda “kadına şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliği, İstanbul
Sözleşmesi, 6284 Sayılı Yasa” üzerinden tartışılan “aile sorunları” ile
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ilgili olarak Değerli Siyaset ve Devlet adamı Cemil Çiçek Bey tarafından bir çalışma yapılması teklifi üzerine, aile sorunlarını ele alan ve
çözüm önerileri sunan “Ülkemizde Ailenin Durumu ve Aile Politikaları Raporu” onbirinci rapor olarak hazırlanmış bulunmaktadır.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından mevzuatları
gereği kadın, çocuk, yaşlı, engelli ve ailelere verilen destek ve uygulanan sosyal politikalar üzerinden yürütülen hizmetlere rağmen,
sorunların temelden çözülemediği gibi daha da karmaşık hale geldiği
gözlemlenmektedir.
Elimizin altındaki raporun dikkat çeken en önemli yanı; kadın, çocuk,
yaşlı, engelli ve ailelere, bireyi esas alarak yapılan destek ve hizmetler yerine, kişilere ait sorunun aile içinde ve aileyi destekleyerek
çözümlenmesini esas alan “aile odaklı yeni bir program” sunmuş
olmasıdır.
Bu raporun hazırlanmasında teşvik ve yönlendirmeleri ile Sayın Cemil
Çiçek Beye, Komisyona başkanlık ve moderatörlük yapmak suretiyle
raporun planlanan sürede tamamlanmasını sağlayan Dr. Necmettin
Türinay’a, Komisyon üyelerinin hazırladığı metinleri büyük bir titizlikle gözden geçiren ve yaptığı önemli katkılarla rapora dönüştüren ve
editörlük görevini üstlenen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı eski
Müsteşarı Nesrin Afşar Çelik’e, fikri katkılarıyla emeklerini esirgemeyen Prof. Dr. Mustafa Aydın, Tacettin Güneş, Zeynep Şen Sayımlar,
Temindar Aytekin, Ercan Şen’e ayrıca teşekkür ederiz.
Gerçek bir fikir ve emek mahsulü olan bu raporun Cumhurbaşkanlığı,
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Siyaset ve Bürokrasi kadrolarının çalışmalarına ufuk açıcı bir katkı sağlayacağı dikkate alınarak değerlendirileceği inancı ile ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz.
Hayrullah BAŞER
Anadolu Eğitim Kültür ve Bilim Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı
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GİRİŞ
Şekli, yapısı, değerleri bazı değişiklikler gösterse de aile tarihin her döneminde
ve bütün toplumlarda var olan ve halen de var olmaya devam eden en doğal, en
temel ve en hayati kurumdur. Bu gerçekten hareketle anayasamız, ailenin korunması için gerekli teşkilatın kurulmasını ve bu konuda devletin çalışmalar yapmasını açıkça emretmektedir. Aynı şekilde ülkemiz, taraf olduğu Avrupa Sosyal
Şartı ile ailenin ekonomik sosyal ve hukuki olarak destekleneceğini uluslararası
bir anlaşmayla taahhüt etmiştir. Söz konusu temel normlardan hareketle kurulan
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı halen faaliyetlerini sürdürmektedir.
Bütün bu mevzuata ve kapsamlı kurumsallaşmaya rağmen ülkemizde ailenin korunduğunu, güçlendirildiğini; temel fonksiyonlarını daha iyi yerine getirebildiğini
söylemek ne yazık ki mümkün değildir. Aksine ülkemizin son on yılı değerlendirildiğinde, aile kurumu her açıdan daha zayıflamış; örneğin evlilikler önemli ölçüde
azalırken (%10), boşanmalar hızla artmıştır (%37). Parçalanan her ailenin başta
çocuklar olmak üzere, aile bireyleri üzerinde meydana getirdiği olumsuzluklar
göz önüne alındığında, sadece boşanmaların hızla artması bile aile konusunda
alarm zillerinin çalmaya başladığının işaretidir. Ailenin zayıflamasının yanı sıra
nüfusun kendini yenileyememesinden dolayı çocukların daha erken yaşlarda bağımlılık girdabına (uyuşturucu, dijital bağımlılık vs.) düşmesi, bakıma muhtaç yaşlı
ve çocukların hızla artışı ile aile bireylerinin baş etmekte zorlandıkları gibi birçok
hayati sorun ortaya çıkmaktadır.
Hızlı şehirleşmeden çarpık modernleşmeye, bireyselleşmenin hızlanmasından
ailenin kurulmasını ve sürdürülmesini mümkün kılan aile değerlerinin zayıflamasına kadar, birçok faktörün aile kurumunu olumsuz yönde etkilediği bilinen bir
husustur. Bununla birlikte sağlıklı bir biçimde geliştirilen ve titizlikle uygulanan
bütünlüklü aile politikalarıyla ailenin korunması hatta daha da güçlendirilmesi elbette mümkündür. Ama ne yazık ki ülkemizde bütünlüklü ve uygulanabilir aile
politikaları henüz tam olarak uygulanamamaktadır. Bu yüzden aile konusunda
atılan adımlar istenilen neticeleri vermemekte, çoğu zaman da telafisi imkânsız
sorunlara neden olmaktadır. Örneğin kadın konusunda ideolojik kaygılarla atılan
çeşitli adımların (edinilmiş mallara ortaklık, eşlerin ekonomik faaliyetler üzerindeki vesayeti, şiddet iddiasıyla evden uzaklaştırma, zinanın suç olmaktan çıkarılması, ömür boyu nafaka vs.) evliliği adeta baş edilemez bir külfete dönüştürdüğü açıktır. Aynı şekilde, hukukun en temel ilkeleri göz ardı edilerek, aceleyle
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çıkarılan şiddeti önleme kanunu, kadına yönelik şiddeti önleme bir yana, kadın
cinayetlerinin dört kattan daha fazla artmasına neden olmuştur. (2008’de 80 olan
kadın cinayeti, 2017 de 409’a çıkmıştır.) Ayrıca, kadın konusunda marjinal kesimler tarafından ortaya atılan ideolojik söylemler, çeşitli araçlar kullanılarak, evlilik
ilişkisinin dayanışma değil rekabet üzerine kurulu olduğu algısını bütün ülkeye
yaymaktadır. Bu algının hem ailenin kurulmasının hem de sürdürülmesinin dinamitlenmesi anlamına geldiği ortadadır.
Ailenin bütünlüğünü korumak, güçlendirmek, ailenin refahını artırmak, ailenin
hem aile bireyleri hem de bütün toplum için hayati derecede önemli olan temel
fonksiyonlarını yerine getirebilmesini sağlamak amaçlarıyla geliştirilen ve uygulanmaya çalışılan her türlü kamusal veya özel proje ve programları Aile Politikaları olarak tanımlamak mümkündür.
Yine başka bir ifade ile, “nüfusun kendini yenileyebilmesinden kültürel değerlerin yeni nesillere aktarılmasına, çocukların sağlıklı gelişiminden yetişkinlerin her
türlü psikolojik ve fizyolojik ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar, her toplum ve
her bir birey için hayati olan, ailenin temel fonksiyonlarını tam olarak yerine getirebilmesi için yapılan her türlü çalışmayı,” aile politikaları olarak kabul etmek
mümkündür.
Daha özel anlamıyla ‘aile politikaları’ kavramı; toplumsal yapıyı, toplumsal değişim ve dönüşümleri izlemeyi ve elde edilen kapsamlı verilerle, aileleri korumak
için geliştirilen veya geliştirilmesi gereken uygulanabilir politikaları ifade etmek
üzere de kullanılmaktadır.
Aile politikaları kavramı bazı ülkelerin değişik dönemlerde yaşadıkları farklı sorunlar ve süreçler için de kullanılmıştır. Örneğin Avrupa Birliği ülkelerinde, bazı
dönemlerde aileye ekonomik destekler, bazı dönemlerde nüfus politikaları ve
bazı dönemlerde de iş ve aile hayatının uyumlu hale getirilmesi çabaları aile politikaları kavramıyla ifade edilmiştir. Bütün bu özel kullanımların tamamının, aile
politikalarının bir başka yanının olduğu açıktır.
Söz konusu aile politikalarının ekonomik, hukuki, kültürel vs. boyutları bulunduğu
ve bunlardan her birinin ziyadesiyle önemli olduğu malumdur. Bu hususlar gözetilmeden geliştirilecek politikaların başarılı olması haliyle mümkün değildir. Çünkü
bu unsurlardan herhangi birinde ciddi zaaflar yaşayan ailelerin birliğinin korunması ve kendisinden beklenen fonksiyonları yerine getirmesi mümkün değildir.
Örneğin, temel ihtiyaçlarını şu veya bu sebeble karşılayamaz hale gelmiş ailelerin
bu durumu görmezden gelinerek geliştirilecek politikaların başarılı olması bek-
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lenemez. Dolayısıyla aile politikalarının, aileyi ilgilendiren bütün temel unsurları
ihata edecek şekilde geliştirilip uygulanması şart haline gelmektedir.
Buna ilave olarak, aile konusunda yapılacak çalışmaların olumlu sonuç verebilmesi için, bütün sosyal politikaların aile odaklı hale getirilmesi hayati derecede önemlidir. Toplumdaki her bir bireyin, aile üyesi olduğu düşünülürse, yukarda
çerçevesi çizilen ‘aile politikaları’ kavramını, sosyal politikalar kavramıyla ifade
edilen her unsuru da ihtiva edecek şekilde fonksiyonel kılmak mümkündür. Ülkemizde aile konusunda yapılan çalışmaların başarısız kalmasının önemli nedenlerinden biri de, sosyal politikaların aile odaklı olmamasıdır.
Böylesine kapsamlı aile politikalarının hayata geçirilebilmesi için kamunun bütün
kurum ve kuruluşlarının, hatta birçok özel sektör kuruluşunun az veya çok, doğrudan veya dolaylı bir biçimde aile politikalarının hem geliştirilmesinde, hem de
uygulanmasında yer aldığı, yer alması gerektiği açıktır.
Ancak çok sayıda kurum ve kuruluşun rol almasıyla hayata geçirilmesi mümkün
olan aile politikalarının, aileyle ilgili fotoğrafın bütününü gören bir merkez tarafından geliştirilmesini, aynı zamanda uygulanmasının sağlanmasını da temin etmek
gerekmektedir. Nitekim Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da bu ihtiyaca binaen kurulmuştur. Bütünlüklü ve gerçekçi aile politikalarının geliştirilmesi,
geliştirilen politikaların hangilerinin hangi kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılarak uygulanacağının her yönüyle belirlenmesi, ilgili bakanlığın temel misyonu
olmalıdır. Ancak Bakanlık bugüne kadar bu misyonunu yerine getiremediği gibi,
henüz bu misyonun farkına vardığını bile söylemek mümkün değildir.
Bilindiği gibi bizim aile yapımızın güçlü olmasını sağlayan en önemli faktör, ailenin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlayan aile değerlerimizdir. Söz konusu
değerlerin, toplumsal yapımızın ve onu şekillendiren kültürel mirasımızın doğal
bir parçası olduğu açıktır. Yani ailenin korunmasına dönük hiçbir politikanın, aile
değerlerimizi ve onu şekillendiren kültürel mirasımızı göz ardı ederek geliştirlmesi mümkün değildir. Zira ekonomik olarak gelişmiş ülkelerde aile konusunda yaşanan olumsuzlukların temel nedenin, aile değerleri konusunda o ülkelerde yaşanan
büyük değişim ve dönüşümler olduğu unutulmamalıdır. Şu gün için ilgili Bakanlığın aile değerlerinin önemini kavradığına dair herhangi bir çalışması bulunmadığı
gibi ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’ konusunda yaptığı çalışmalarla da adeta ailenin
kurulmasını ve sürdürülmesini mümkün kılan kadim değerlerin aşındırılmasına
zemin hazırlamaktadır.

10

ÜLKEMİZDE AİLENİN DURUMU VE AİLE POLİTİKALARI RAPORU

Bütün ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de aile politikalarının sistemin normal işleyişiyle sorunları çözülemeyen, sorunlarının çözülmesi için ilave tedbir ve çalışmalar gerektiren konular üzerine yoğunlaşmış olması doğaldır. Bu yüzden yoksul
aileler, parçalanmış aileler, özürlü bireyi olan aileler, bakıma muhtaç yaşlısı olan
aileler, şiddet sorunu yaşayan aileler gibi ön plana çıkan çalışma alanları olmuştur.
Bu durum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yapılandırılmasına da
büyük ölçüde yansımıştır. Ancak ön plana çıkan bu tür konular önemli olmalarına
ve titizlikle ele alınıp çözülmesi gereken sorunlar barındırıyor olmalarına rağmen,
aile politikalarının bu alanlarla sınırlı olarak düşünülmesine asla yol açmamalıdır.
Zira ön plana çıkan bu tür sorunların çoğu, bütünlüklü aile politikaları geliştirilememesinden etkin bir biçimde uygulanamamasından ileri gelmektedir.
Kuşkusuz hiçbir zaman ve hiçbir ülkede, her zaman ve her şart altında uygulanabilir, tamamlanmış aile politikaları söz konusu olamaz. Aile politikalarının dinamik
yönü, ailenin de içinde yer aldığı toplumun değişim ve dönüşümlerinin sürekli
izlenmesini, yeni durum ve sorunlara karşı yeni çözümlerin getirilmesini zorunlu
kılmaktadır. Dolayısıyla aile politikalarının bir ayağı topluma ve onun temel unsuru olan aileye dönük, sürekli ve taze veri toplamaya, diğer ayağı ise bu taze
veriler doğrultusunda yapılması gerekenleri sürekli gözden geçirmeye dönük olmalıdır. Bakanlığın, aile politikalarının bu dinamik yönünü kavradığını gösteren
herhangi bir çalışması maalesef bulunmamaktadır.
Her yönüyle bilinmeden, düşünülmeden uygulanan aile politikalarının ne tür neticeler verdiğini, son on yıllık gözlemlerimiz, tecrübelerimiz açıkça gösteriyor
olmalıdır. Dolayısıyla ne yapması gerektiğini bilemeyen kurum ve kuruluşların,
bir takım merkezlerin kendi özel amaçları doğrultusunda politika ve gündemleri
takip etmekten başka bir şey yapması mümkün değildir. Bu bakımdan ülkemizde
aile konusunda uygulanan politikalar bu acı gerçeği açıkça ortaya koymuş, aile
yapımızın korunması ve güçlendirilmesi bir yana, onulmaz bazı yaraların ortaya
çıkması önlenememiştir. Dolayısıyla aile konusunda ilk ve en önemli adım, ülkemizin ekonomik, kültürel, sosyal yapısına uygun bütünlüklü aile politikalarının bir
an önce geliştirilmesi, vakit kaybedilmeden de uygulamaya konması olacaktır. Bu
adım derhal atılmalı ve ülkemizin en büyük gücü olan aile yapımızın daha fazla
zaafa uğramasına izin verilmemelidir.
İnsanda kalbin üstlendiği fonksiyonu, toplumda ailenin üstlendiğini söylemek her
halde abartılı kaçmayacaktır. Bilindiği gibi kalp rahatsızlığının ilk göstergesi, öncelikle kolun ağrımaya başlamasıdır. Evlenmelerin azalması, boşanmaların artması ve nüfusun artık kendini yenileyemez bir hale gelmesi -ki bugün ülkemizin
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batısında doğurganlık oranları, Avrupa ortalamasının bile altına düşmüştür- gibi
göstergeler, gören gözler için, toplumumuzun kolunun ağrıdığının açık delilleridir.
Elimizdeki veriler, önümüzdeki süreçte de kolumuzun ağrıyacağını, hatta daha
çok ağrıyacağını açıkça göstermektedir. Bununla birlikte sadece ağrıyan kolumuza yönelip, geçirdiğimiz ve geçireceğimiz her gün ve her saat, asıl rahatsızlığımızı
daha da derinleştirmiştir, derinleştirecektir. Çünkü aile konusundaki tek çözümün
köklü çözüm olduğu, geçici hiçbir çözümün hiçbir derde derman olmadığını, olamayacağını son on yıllık tecrübelerimiz açıkça göstermiştir. Dolayısıyla kültürümüzün, medeniyetimizin bütün imkânlarını seferber etmekten ve aile konusunda
(yani toplumun kalbi konusunda) bir an önce kapsamlı bir seferberlik başlatmaktan başka bir çaremiz bulunmamaktadır.
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Aile ve Nüfus Politikaları,
Toplum Olarak Geleceğimiz
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AİLE VE NÜFUS POLİTİKALARI,
TOPLUM OLARAK GELECEĞİMİZ
Aile ve evlilik kurumunun toplumsal hayatın devam ve işleyişi
noktasında neslin devamlılığının sağlanmasından kültürel anlam kodlarının aktarılmasına kadar çeşitli fonksiyonları bulunmaktadır. Biyolojik, psikolojik, sosyal fonksiyonlarının yanı sıra,
aile kurumu hem mikro hem de makro düzeyde birçok ekonomik fonksiyonu da üstlenmektedir. Mikro düzeyde aile kurumu
hem üretici, hem de tüketici olarak büyük bir rol oynamaktadır.
Makro düzeyde ise aile, toplumsal kalkınmanın sağlanması açısından anahtar bir role sahiptir. Toplumlar için aile kurumunu
vazgeçilmez kılan; ailenin sahip olduğu koruyucu, önleyici, destekleyici ve eğitici gücüdür.
Ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik aile politikaları,
yaşanan sorunların çözümünde büyük bir önem arzetmektedir.
Bu nedenle “aile yardımları” ve “aile ödenekleri” Avrupa ülkelerinde, ailelerin desteklenmesi için büyük bütçeler ayrılan mekanizmalara dönüşmüştür. Bu ülkelerin ailelere ekonomik, sosyal
ve hukuki anlamda sağladığı destekler, diğer ülkelerle kıyaslandığında çok yüksek seviyededir. OECD ülkeleri ortalama olarak,
gayri safi milli hasılalarının %2,5’unu aile yardımlarına harcamaktadır. Aile yardımları için yapılan kamusal harcamalar Fransa, Macaristan, İsveç ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde %3,5’un
üzerindedir. Ancak bütün bu çabalara rağmen söz konusu ülkelerde, aile konusunda ciddi sorunların yaşanmaya devam ettiği
de görülmektedir.
Çeşitli dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de ailenin ve
evlilik kurumunun zayıflamasının ekonomik büyüme, nüfus yapısı, toplum sağlığı ile çocukların ve toplumun geleceği üzerinde
yıkıcı etkileri bulunmaktadır. Bu durum hem aile kurumu, hem
de toplumların geleceği açısından ciddi bazı riskler barındırmaktadır.
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Buna rağmen de günümüzde aile, önemi gittikçe artan bir kurum olarak sosyal politikaların odağına yerleşmiştir. Özellikle
güçlü aile yapısının, toplumsal sorunların çözüm adresi olduğunun anlaşılması, bu alandaki politikaların aile merkezli olmasını
da zorunlu kılmaktadır. Coğrafi, kültürel, ekonomik farklılıklar
dolayısıyla, her toplumun kendine özgü beklentileri, sorunları ve
çözümleri bulunmaktadır. Fakat bu noktada ileri sürülecek genel
bir çözümler, her toplumun ihtiyacını karşılamayabilir. Dolayısıyla küresel sorunlara yönelik olarak aile politikalarını belirlerken, ülkelerin sahip olduğu tarihsel birikimlerini, dinî ve kültürel
kodlarını referans almaları lüzumlu hale gelmektedir.
Ailelerin karşı karşıya kaldığı mevcut sorunları, bu sorunların
kaynaklarını, toplumsal düzene olan etkilerini tespit etmek ve
bu konuda etkin politikalar geliştirmek için, hegomonik paradigmaların sunduğu insan ve aile tanımlarını sorgulamak gerekmektedir. Aksi takdirde modern dünyanın sunduğu modellerin
arka planının analiz edilmeden uygulanması, mevcut problemlerin çözümüne katkı sağlamayacağı gibi yeni sorunları da beraberinde getirecektir.
Unutulmamalıdır ki bugün sahip olduğumuz güçlü aile yapısının
kaynağı, herşeyden önce temel değerlerimizdir. Eğitim, çalışma
hayatı, şehir planlaması, çevre, ekonomi, bilim, sanat, siyaset,
ahlâk ve hukuk başta olmak üzere, her alanda kendi temel değerlerimizi referans alan, insan ve toplum fıtratına uygun bir
hayatı yeniden inşa etmeye ihtiyaç bulunmaktadır. Bununla birlikte aile temelli politikaların geliştirilmesinde, benzer ülkelerin
geçirdiği tecrübelerin incelenmesi de lüzumludur. Bu bağlamda,
sosyal politika uygulamalarında olumlu örneklerin dikkate alınması, fakat milli ve kültürel kimliğimize uygun hale getirilmeleri
de önem arzetmektedir.
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1. Türkiye’de Nüfus Politikaları
Aile ve evlilik kurumu toplumun temelini oluşturmakta, ayrıca her ülkenin nüfus yapısını da doğrudan etkilemektedir. Nüfus, kalkınmanın temel belirleyicisi
ve ülke varlığının en önemli unsurudur. Ülkeler aşırı nüfus artışının soruna dönüşmesi veya tam tersine nüfusun azalması gibi durumlara karşı önlem alınması
noktasından hareketle çeşitli nüfus politikaları uygulamaktadırlar.
Nitekim ülkemizde de farklı dönemlerde, farklı farklı nüfus politikalarının uygulandığı görülmektedir. Cumhuriyetin ilk yıllarından planlı dönemin başladığı 1963
yılına kadar nüfusu artırıcı, 1963’ten 2011 yılına kadar da nüfus artışının ekonomik kalkınmada engel teşkil ettiği düşüncesi ile nüfus artış hızını düşürücü politikalar uygulanmıştır. Ancak yapılan araştırmalarla Türkiye nüfusunun hızlı bir
düşüş eğilimine girdiği ortaya çıkınca, 2012 yılından itibaren nüfusun çoğaltılması
ihtiyacı ile yeni politika arayışlarına girilmiştir.
Ülkemizde nüfusun en az artış gösterdiği dönem 1940-1945 dönemidir. Bu azalışta İkinci Dünya Savaşı’nın etkisi görülmektedir. Eli silah tutan erkeklerin askere
alınması ve bunun üç dört yıl sürmesi, nüfusun azalmasındaki en büyük etkendir.
Sağlık hizmetlerinin gelişmemiş olması, tifo, kolera gibi hastalıkların yaygın ölümlere yol açması da nüfusu azaltıcı etmenler arasındadır. Nüfusun en fazla artış
gösterdiği dönem ise, 1950 ile 1960 yılları arasıdır. Bu dönemde savaş tehlikesi
ortadan kalkmış, askerlik süreleri kısalmış, kürtaj yasaklanmış, sağlık hizmetleri
nispeten gelişmiştir. Dolayısıyla Demokrat Parti’nin geliştirdiği ekonomik ve sosyal politikaların, Türkiye nüfusunun artması noktasında büyük tesirler meydana
getirdiği söylenebilir. 1960 yılından itibaren kırdan kente ve Avrupa’ya yönelik
göçlerin etkisi, kültürel gelişmeler, kürtaj yasağının genişletilmesi gibi nedenlerden dolayı nüfus artış hızı bayağı yavaşlamıştır. Bu dönemden itibaren, Batılı bazı
ülke ve kurumların Türkiye’yi “doğum kontrolü” politikalarına yönlendirmesi, ardından da bu politikaların yasal mecburiyete dönüştürülmesi sonucunda, ailelerin
doğurganlık oranlarında ciddi düşüşler yaşanmaya başlamıştır. Aynı politikanın
Türkiye’nin doğu bölgelerinde, yeteri derecede uygulanmadığı da bilinen bir husustur. Ayrıca 1985-1990’lardan itibaren nüfus artış hızı gözle görülür derecede
azalmaya başlamıştır ki doğum kontrolü, kürtaj yasağının kalkması, köyden kente
işçi göçleri, sosyokültürel gelişme, kadının çalışma hayatına girmesi gibi sebepler
bunda etkili olmuştur denilebilir.
2000’li yıllarda eğitim seviyesinin yükselmesi, sağlık hizmetlerinin gelişmesi, kadının çalışma hayatına girmesi gibi nedenlerden dolayı nüfus artış hızı daha da
azalmış ve 2008’de %0 12’ye kadar düşmüştür.
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Bilindiği gibi nüfus politikalarının sosyal, ekonomik ve siyasi bazı yönleri bulunmaktadır. Kaldı ki ülkemizde Kalkınma Planları ve Hükümet Programları ile de,
nüfus yapısına yönelik düzenlemeler yapılmaktadır.

2. Aile, Nüfusun Artması ve Azalması
Bir toplumu güçlü kılan nüfusudur. Aile yapısını ve toplumun nüfus yapısını etkileyen, bir başka ifade ile de aile kurumunda meydana gelen değişimlere ışık tutabilecek istatistiki veriler ülkemizde, 1963 yılından beri her beş yılda bir periyodik
olarak tekrarlanan Nüfus ve Sağlık Araştırmaları’ndan (TNSA) elde edilmektedir.
Nüfus göstergelerinden biri olan ortalama hanehalkı büyüklüğü’nün yıllara göre
değişimine bakıldığında, 1993 TNSA sonuçlarına göre hanehalkı büyüklüğü ortalama 4.5 kişidir. Bu büyüklük 1998 TNSA’ya göre 4.3, 2003’de 4.1, 2008’de 3.9,
2013’de 3.6 ve 2018’de 3.5 kişiye düşmektedir. Hanehalkı büyüklüğü yerleşim
merkezlerine göre küçük bazı farklılıklar göstermekle birlikte, ülkemizde hane
başına ortalama 3.5 kişi düşmektedir. Zaman içindeki değişime bakıldığında ise
ortalama hanehalkı büyüklüğü 25 yılda 1 kişi azalmıştır.
Bu arada nüfus yapısının en önemli göstergesi doğurganlık oranlarıdır. Toplumun
nüfusunun kendi kendini yenileyebilmesi için, doğurganlık oranlarının yüksekliği
büyük bir önem arz etmektedir.

3. Bölgelere Göre Türkiye’de Nüfus Meselesi
Toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurganlık hayatı süresince doğurabileceği toplam çocuk sayısı ile ifade edilmektedir. Ülkemizde 1993 yılında 2.7 iken,
1998’de 2.6 çocuk düzeyine inen doğurganlığın, 2000’li yılların başında yenilenme düzeyinin durağanlaştığı görülmektedir. Nitekim 2018 TNSA verilerine göre,
kadın başına düşen ortalama doğum/çocuk sayısı 2,3 olarak tespit edilmiştir.
Ancak dikkat edilmelidir ki, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2018
yılı için kadın başına düşen çocuk sayısı 1.99’a düşmüştür. Doğurganlık oranı/ kadın
başına düşen toplam doğum sayısı için 2.1 kritik bir eşiktir. Yani nüfusun dengede
kalması için, doğum sayısının 2.1’in üzerinde olması gerekmektedir. Burada nüfusun yenilenmesine dikkat çeken şu atasözüne kulak vermek yerinde olur: “Biri ananın yerine, biri babanın, biri de vatana ve millete”. Görülüyor ki bugün ülkemizde
doğurganlık hızı, kritik eşiğin altına düşmüş, yani nüfus kendini yenileme kabiliyetini
kaybetmiştir.
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Bu arada toplam doğurganlık hızı bölgelere göre de farklılaşmaktadır. Türkiye’nin
beş bölgesinde doğurganlık oranlarındaki değişime bakıldığında, en yüksek doğurganlık hızı 3.2 çocukla Doğu bölgesinde; en düşük hız ise 1.6 çocukla Karedeniz
bölgesinde görülmektedir. Güney Anadolu bölgesinde 2.8, Orta Anadolu bölgesinde 2.1 ve Batı Anadolu bölgesinde de 2 çocuk seviyesinde bir hız dikkat çekmektedir.

4. Geciken Evlilikler - Boşanan Aileler
Aile ve evlilik kurumu açısından bir başka gösterge alanı olan evlenme oranları
ve ilk evlenme yaşı da nüfus yapısını doğrudan etkilemektedir. Ülkemizde evlilik
oranlarının giderek azalması, buna karşılık ilk evlenme yaşının artarak yükselmesi nüfusun azalmasına yol açtığı için, toplumun geleceği açısından önemli bir
tehdit kabul edilmelidir. 2001 yılında kaba evlenme hızı %0 8.35 iken, 2017 yılında
%0 6.8’e düşmüştür.
2018 TNSA’da evlenme oranlarına bakıldığında, Türkiye’de 15-49 yaşındaki
kadınların %66’sının evli olduğu görülmektedir. Yine 15-49 yaşındaki kadınların
%30’u hiç evlenmemiş, %3’ü boşanmış, %1’i ayrı yaşıyor, %1’inin de eşi ölmüştür.
TÜİK verilerine göre Türkiye’de ilk evlilik yaşı ortalaması son üç yılda erkeklerde
2.6, kadınlarda da 2 yaş yükselmiştir. 2016 yılında erkeklerde 27,6, kadınlarda
24,5 olan ortalama ilk evlilik yaşı, 2019 yılında erkeklerde 30,2’ye, kadınlarda ise
26,5’e kadar yükselmiştir.
Son yıllarda Türkiye’de kadın ve erkeklerin eğitimde geçirdiği sürenin alabildiğine
uzaması, buna bağlı olarak iş hayatına başlama yaşının geciktikce gecikmesini de
beraberinde getirmektedir. Bu durum evliliğin, dolayısıyla doğurganlığın ve nüfus
artışının önündeki en büyük engel olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ülkemiz için önemli olan diğer bir demografik gösterge de, boşanma oranlarının
aşırı derecede yükselmesidir. Ülkemizde ilk evlenme yaşının giderek gecikmesi,
evlilik ve doğurganlık oranlarının hızla düşmesi, boşanma oranlarının ziyadesiyle
artması, aile yapımızı olumsuz yönde etkileyen faktörlerin başında gelmektedir.
Nitekim TÜİK verilerine göre ülkemizde, 2001 yılında boşanma hızı %0 1.41 iken,
2017 yılında %0 1.75’e kadar yükselmiş bulunmaktadır.
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5. Türkiye’nin Problemi / Felaketi Farketmesi
Yukarıdaki verilerden yola çıkarak ülkemizin geleceğini değerlendirmek gerekirse, Cumhuriyet döneminde ülke nüfusunun azlığı dolayısıyla 1923-1960 döneminde uyguladığımız nüfus artışını teşvik edici politikalar 1960 yılına kadar sürdürülmüş, fakat 1960 yılında DPT’nin kuruluşuyla birlikte 1. Beş Yıllık Kalkınma Planı
ile nüfus planlaması öngörülmüş ve 557 sayılı Nüfus Planlaması Kanunu yürürlüğe konulmuştur. Bu antinatalist söylem 1983 yılında “2827 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun“a da sirayet etmiş, gebeliği önleyici yöntemler teşvik edilerek
her türlü ilaç alet ve edevatın ithali yasallaştırılmıştır. Hâlbuki aynı dönemde Avrupa Parlamentosu nüfus artışını teşvik edici tedbirleri görüşmekteydi. Çünkü Avrupa’da Boom kuşağının da etkisiyle, 1968’de 2.79 olan doğurganlık hızı, 1982’de
1.68’e yani yenilenme seviyesinin de altına düşmüştü.
Akademik çevrelerin yıllardır tahminlerde bulunduğu, fakat Türkiye’nin gündemine son yıllarda ancak girebilen bu bilimsel gerçeğin farkedilmemesi, geçmiş
dönemlerin siyasi aymazlığıyla açıklanabilir. Nitekim 2008 TNSA verilerine göre
Türkiye’de doğurganlık hızı 2,16 olarak tespit edilmiş ve siyasi iradeye konuyla
ilgili raporlar sunulmuştur. Bu tarihten itibaren üç çocuk söyleminin, dönem yönetimi tarafından dile getirildiği görülmektedir. Fakat durumun trajik olan yanı,
TÜİK’in 2012 yılı için açıkladığı 2.02 rakamıyla artık bütün Türkiye görmüş ve
dönemin Başbakanı çocuk sayısının 4 olarak hedeflenmesi gerektiğini söylemeye
başlamıştır.
Ülkemiz için sürdürülebilir nüfus politikası açısından, bu sorun eğilmek artık ertelenemez bir zorunluluk halini almıştır. Kaldı ki günümüzde nüfus artış hızının
düşmesinin getireceği sonuçları, başta Batılı ülkeler olmak üzere Japonya'da
yaşamaktadır. Avrupa’da bütün teşviklere ve çocuk yardımlarına rağmen, 2006
EUROSTAT verilerine göre sadece İzlanda doğurganlık hızında 2.1 oranını tutturarak nüfusun yenilenme hızının üzerine çıkabildi. Nüfusun bu niteliği doğal
olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve daha da artacağı bir durumu işaret etmektedir.
Japonya’nın süratle yaşlanan nüfusunun 15-64 yaş arası çalışan/dinamik nüfusu
azalttığı, bunun da ekonomik büyümeyi durdurduğu gerçeği önümüzdedir. Türkiye’nin 1990’lı yıllarda 2,4 milyon olan 65 yaş üstü yaşlı nüfusun, 2023’de
8 milyona ulaşacağı tahmin edilirken, TÜİK verilerine göre 2018 yılında bu oranın
şimdiden 7,2 milyona ulaştığı görülmektedir. Nüfus artış hızının düşmesinin bir
sonucu olarak, günümüzde yüzde 27 düzeyinde olan 15 yaş altındaki nüfusun,
toplam nüfus içindeki payının hızla azalarak, 2023 yılında yüzde 20-22 seviyesini
bulacağı tahmin edilmektedir. Bu süreç, Türkiye nüfusunun genç/dinamik bir nü-
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fus olma özelliğinin hızla kaybolması anlamına gelmektedir ki, böyle bir felaketin
önlenmesi için acil bazı tedbirler almak lüzumlu hale gelmektedir.
Bu soruna sadece ekonomik büyüme açısından bakmak, diğer sosyal alanları göz
ardı etmek de yanlıştır. Nüfus eğrisine sadece ekonomik büyüme açısından bakan miyop perspektifler, bu sorunun çalışan kadın nüfusun arttırılmasıyla çözülebileceğini söylemektedirler. Nüfusun giderek gerilediği bir ekonomi de, kadın
istihdamını artırmaya yönelik çabaların getireceği kısa vadeli çözümün yanında,
hadisenin sosyal maliyeti hiç mi hiç hesap edilmemektedir. Meseleye salt ekonomi açısından ve cinsiyetçi açıdan bakan bu neoliberal anlayış toplumu ciddi bir
yanlışa sürüklemek istidadı taşımaktadır.
Emek gücünün özellikle aile/ev dışında bir işe koşularak, bireyin aynı zamanda
toplumsal cinsiyetçi kompartımanlarda salt tüketici atomlar haline getirilmesi,
kapitalizmin varacağı son noktadır ve bu aynı zamanda kendi tarihinin de sonudur. Dolayısıyla Türkiye’nin şu günkü günde muhafazakâr bir aile siyaseti bulunmamaktadır. Halen de Batının değerleri örnek alınmaya devam edilmektedir.
Nüfus ve aile yapısını derinden etkileyen kadın istihdamının artırılması hususunun mutlak bir doğru olarak eleştirilmeden sahiplenilmesinin ve uygulanmasının,
toplumumuzun aile ve nüfus yapısı üzerinde ne ölçüde bir etki ürettiği düşünülmemektedir. Ancak salt ekonomik büyüme paradigmasından hareketle, kadının
emek gücünü kendi malı gibi gören bu aile mühendisliği hoyratlığına “dur” demek
için şansımız yok değildir. Dolayısıyla emek gücünün sömürülmesini engellemek,
hem de aile yapısını güçlendirmek için demografik fırsatların değerlendirilmesi
lüzumlu bulunmaktadır.

6. Türkiye’nin Demografik Fırsat Penceresi ve Büyüme
Hedefleri
Kuşkusuz nüfus döngüsünün toplumlara sağladığı bir imkanlar dönemi vardır. Doğurganlığın düşmekte olduğu, ancak nüfusun yaşlanmasının henüz tam olarak
gerçekleşmediği toplumlarda, sürekli artan çalışma çağındaki dinamik nüfusun
(15-65 yaş arası) sunduğu fırsata, demografik fırsat penceresi denilmektedir.
Yani dinamik nüfusun ve emek gücünün zirve yaptığı bir dönem. Türkiye’nin bu
fırsatı kullanması için, ancak 15-20 yıllık bir fırsatı bulunmaktadır. Dolayısıyla Türkiye yükselişe geçmiş ekonomisi ile, nüfustaki payı sürekli artacak olan bu işgücü
grubu için yeni istihdam politikaları oluşturmak mecburiyetindedir.
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2020’li yıllar Türkiye’nin, ekonomik ve siyasi açıdan on büyük ülke arasına girme
hedefine ulaşmasını sağlayacaktır. Bu fırsat penceresinden sosyal ve ekonomik
manada yararlanabilmek için, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmaya dönük kalıcı
politikaları hemen uygulaması gerekmektedir. İşte tam da bu noktada sadece
ekonomik büyümeye değil, nüfusun toplam kalitesine ve niteliğine, sosyal hayatın maliyet azaltıcı yönüne eğilmek lazım gelmektedir. Yaşadığımız dünyanın
ekolojik ve sosyal maliyetinin giderek küreselleşmesi karşısında, Batı’nın yüzyıl
boyunca çarpık bir şekilde yürüdüğü yolu bizim de yürümemizin getireceği zararlar ortadadır. Bu nedenle Türkiye’nin dünyaya model olma şansını iyi değerlendirmesi, insanlığın yararına önemli bir adım teşkil edecektir.
2008’de Avrupa Konseyi’nde gerçekleştirilen Aile İşlerinden Sorumlu Avrupa Bakanlar Konferansı İrtibat Görevlileri Komitesi Toplantısı’nda, demografik
istikrarın sağlanması ve doğum oranının artırılması amacıyla bir takım önlemler geliştirilmesi önerilmişti. Bu bağlamda aile dostu işyerlerinin desteklenmesi,
ebeveynlik izinlerinin artırılması, ebeveynlere esnek çalışma koşulları ve vergi
imtiyazları sağlanması, uygun fiyatlı ve kaliteli çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması, halkla ilişkiler ve medya aracılığıyla ailesiyle ilgilenen baba imajının
geliştirilmesi, genç erkek ve kadınların çocuk sahibi olmalarının teşvik edilmesi
Avrupa Birliği’nin teklifleridir.
Avrupa Birliğinin tavsiyelerine ilâveten, yapmamız gereken daha başka radikal
tedbirler de vardır. “Çocuk yardımı” programının bir an önce başlatılması, çocuk
sayısı arttıkça da yardım miktarının kademeli olarak yükseltilmesi bu arada zikredilebilir. Özellikle orta gelir grubuna yönelik daha cazip teşviklerin getirilmesi de
önem arz etmektedir. Bunların yanı sıra ev dışında çalışmak istemeyen, çocuğunu
büyütmek isteyen kadınlar, ev emekçisi olarak istihdam edilmelidir. Böylece kapitalizmin aileyi parçalama ve atomize olmuş tüketiciler haline getirmesine karşı
çıkmanın yanında, kadının anne olarak yuvanın temeli, çocukları ve eşinin/ hayat
arkadaşının temel desteği olması sağlanmış olacaktır.
Dolayısıyla insan ve toplum hayatında, sağlıklı ailenin fonksiyonlarının sürdürülmesinden daha kıymetli ne olabilir?
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II.

Ülkemizde Aile Politika ve
Uygulamaları
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ÜLKEMİZDE AİLE POLİTİKA VE
UYGULAMALARI
Toplumun en küçük birimi olan aile, topluma yönelik her türlü
düzenlemeden ve uygulamadan doğrudan veya dolaylı olarak
etkilenmektedir.
Aileyi doğrudan etkileyen politikalar sosyal politikalar olarak
tanımlanmakta ve ailenin korunması, desteklenmesi ve güçlendirilmesi amacına yönelik yasal düzenlemelerden ve uygulamalardan oluşmaktadır. Bunlar sosyal güvenlik, sosyal yardım ve
sosyal hizmet politikalarıdır.
Eğitim ve sağlık politikaları da, sosyal devletin her vatandaşa
sunma sorumluluğundan dolayı sosyal politikalar kapsamında
değerlendirilmektedir.
Dolaylı olarak aileyi etkileyen politikalar kültür, konut, kentleşme politikaları, medya, sosyal medya ve yerel yönetim uygulamaları olarak sıralanabilmektedir.
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I. SOSYAL POLİTİKALAR
Aile politikalarının temel araçlarını oluşturan ve aileye doğrudan etki eden sosyal politikalar sosyal güvenlik, sosyal hizmet ve sosyal yardım uygulamalarından
oluşmaktadır.

1. Sosyal Güvenlik Sistemi
Birleşmiş Milletlere bağlı Milletlerarası Çalışma Teşkilatı (ILO), çalışma hayatına,
işçi işveren ilişkilerine dair her türlü ilke ve standartları belirlemektedir. ILO’nun
üyesi olan ülkemizin Sosyal Güvenlik ve Sosyal Sigorta Sistemi, ILO’nun Sosyal
Güvenlik Standartlarını tanımlayan 102 Sayılı Sözleşmesinde belirlenen standartlara uygun olarak oluşturulmuştur.
Sosyal sigorta sistemi ücret karşılığı sürekli çalışan herkes için zorunludur ve sistemin içerdiği risklere karşı sigortalı ile birlikte, sigortalının ailesini de korumaktadır. Bu özelliğinden dolayı sistemin aileyi desteklediği rahatlıkla söylenebilir.
Ancak, ILO’nun 102 Sayılı Sözleşmesinde sayılan 9 sigorta kolundan biri olan ve
aileyi doğrudan desteklemeyi öngören ‘Aile Yardımı Sigortası’, doğurganlığı teşvik edeceği gerekçesiyle, Sosyal Güvenlik Sistemimize dâhil edilmemiştir.
Aile Yardımı Sigortasının pirimi her bir sigortalı çalışan için, işveren ve/veya Devlet tarafından ödenmektedir. Oluşan fondan evli ve çocuklu sigortalılar faydalanmakta, sigortalının çalışmayan eşi ve çocuklarının her biri için ayrı ayrı olmak
üzere, belirlenen tutarlarda ödeme yapılmaktadır. Bu şekilde, sigortalının evlilikle
ve çocuk sahibi olmakla artan giderlerine, devlet desteği sağlanmaktadır.
Aile yardımı (çocuk yardımı olarak da tanımlanır) çoğu ülkede sadece devlet tarafından karşılanmakta ve sigortalı olmayan ailelerin çocuklarını da kapsamaktadır.
Bu yardım doğurganlığı ve nüfus artışını teşvik için, yardım miktarlarının artırılması suretiyle nüfus politikası aracı olarak kullanılabilmektedir. Ülkemiz nüfus
planlaması politikasından doğurganlığın ve nüfus artışının desteklenmesi politikasına geçmesine rağmen, 102 Sayılı Sözleşmenin “Aile Yardımları Sigortasına”
ilişkin çekince hâlâ kaldırılmamıştır.
Avrupa Sosyal Şartının 16. Maddesiyle, çalışan, çalışmayan ayrımı yapmaksızın
aileyi ekonomik olarak destekleyeceğini taahhüt etmiştir. Aile yardımı olarak ta-
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nımlanan bu desteğin, uygulamada çocuk yardımı olarak gerçekleştiği görülmektedir. Türkiye bu yardımları istenilen düzeyde yapmadığı gerekçesiyle Konsey
tarafından defalarca uyarılmıştır
Sistemimizdeki bu eksikliğin giderilerek, temel aile politikalarından olan ve nüfus
artışını destekleyen ‘Aile Yardımı Sigortası’nın uygulanmasını başlatmak gerekmektedir.
Artık, sosyal devlet politikalarının ‘çocuk yardımı’ uygulamasının, sigortalı-sigortasız ayrımı yapmadan dünyaya gelen her çocuğu kapsaması oldukça olumlu bir
adımdır.
Çalışanlar için “Aile Yardımı Sigortasının” uygulanması ile birlikte, Avrupa Sosyal
Şartının ve “sosyal devlet” sıfatının gereği olarak, kapsam dışında kalan (sigortalı
bir işte çalışmayan) yoksul ailelerin çocuklarına yönelik olarak “çocuk yardımının”
sosyal yardım kapsamında hayata geçirilmesi de önemli bir aile destek politikası
olacaktır.

2. Sosyal Hizmet Politikaları
2022 Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına
Aylık Bağlanması hakkındaki; 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler; 5378 sayılı Özürlüler
Kanunları, sosyal hizmet politikalarımızın çerçevesini ve içeriğini oluşturmaktadır.
Sosyal hizmet politikalarımız, muhtaç durumdaki bireylerin desteklenmesi ve
devlete bağlı bakım merkezlerinde bakımlarının sağlanması temelinde oluşturulmuştur. Bu hizmetler, korunmaya ve bakıma muhtaç bireylerin özelliklerine (çocuk, yaşlı, engelli, kadın) göre çeşitlenmektedir.

a) Çocuk Hizmetleri
Sosyal hizmetlere konu olan çocuk sorunları, çoğunlukla çocuğun korunmasız kalmasıyla veya ailesi olmakla birlikte ailenin çocuğun ihtiyaçlarını karşılamaması/
karşılayamaması durumlarında ortaya çıkmaktadır. Son yıllarda en sık karşılaşılan sebep, boşanma sonrasında ebeveynlerin çocuğun sorumluluğunu üstlenmemesi/üstlenememesidir.
Ayrıca çocuğun cinsel saldırıya maruz kalması ya da suça bulaşması hallerinde
de, mahkeme kararı ile çocuklar devlet korumasına alınabilmektedir.
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Korunma kararı alınan çocuklar yaş ve cinsiyetlerine göre, ilgili bakım kuruluşlarına yerleştirilmektedir. Çocuk bakım sistemimizin temelini kurumsal bakım oluşturmaktadır.
Günümüzde bütün dünyanın kabul ettiği ‘çocukların sağlıklı gelişimi için en doğru
sosyal ortam aile, en doğru mekânsal ortam yine evdir’ umdesine uygun olarak,
çocukların aile yanında bakımı uygulamasına geçilmeye çalışılmaktadır.
2003’den beri kurulan hükümetler aile yanında bakım modeline geçilmesini hedeflediklerinden, süreç içinde birtakım gelişmeler sağlanmıştır. Ancak bu konuda
köklü ve kararlı bir tutum geliştirilmediği için sonlandırılamayan kurumsal bakım
modeli, eve benzetilen kuruluşlar ve çalışanların ebeveyn rolleri ile tanımlanması
(ev annesi, ev babası) gibi uygulamalarla iyileştirilmeye çalışılmıştır.
Ev tipi bakım modelleri olarak tarif edilen çocuk evleri ve sevgi evleri dâhil, hiçbir kurumsal bakım modeli aile bakımının sağladığı imkânları üretememektedir.
Bu merkezlerde yetişen çocukların çoğu yetişkinlik dönemlerinde, ortalama bir
yetişkinden beklenen yeterlilik düzeyini gösterememektedir. Kurgulanmış olan
bu yapılar, toplumsal süreçlerin doğal bir parçası olmadığından, toplumdaki ilişki kalıplarını, değerleri, normları, sosyal ritüelleri vb. aktarma konusunda yetersiz kalmaktadır. Kurgulu ebeveynlerle çocuklar arasında görev ve sorumluluklar
açısından karşılıklılık üretilememekte, bakıcının bakım ve hizmet görevi tanımlanabilirken çocuğunki tanımsız kalmaktadır. Bu ilişki biçimleri çocuğun gelişimini
destekleyemediği için, hayata ve sosyal çevreye karşı hiçbir görev ve sorumluluk
bilinci taşımayan yetişkinler olarak hayata katılmaları sonucunu doğurmaktadır.
Bu sebeple kuruluşlardan yetişen çocukların ekseriyetinin hayattaki başarıları düşük seviyelerde kalmaktadır.
Ayrıca kurumsal bakım, aile yanındaki bakıma kıyasla çok daha maliyetli olmaktadır. Bugün itibarıyla bir çocuğun devlete maliyeti, aylık ortalama 5000 TL’yi
bulmaktadır.
Ülkemizde geniş aile ilişkilerinin hâlâ daha güçlü olmasından dolayı, korunmaya
muhtaç çocuklar sorunu, gelişmiş ülkelere kıyasla en alt seviyede sayılabilir. Bugün itibarıyla devlet korumasındaki çocuk sayısı 13.000 civarıdır. Oysa gelişmiş/
modernleşmiş ülkelerde bu sorun çok daha yakıcı boyutlardadır. Örneğin nüfusu
bizim nüfusumuza yakın olan Almanya’da, bir yılda koruma altına alınan çocuk
sayısı 45.000’dir. Almanya, aile yanında bakım modeli olarak benimsediği profesyonel koruyucu aile sistemini sürdüremez hale geldiği için, kuruluş bakımını
yeniden devreye sokmak zorunda kalmıştır.
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Bugün Türkiye’de koruma altındaki çocukların yaklaşık %85’inin ailesi bulunmaktadır Bu tür ailelerin sorunlarını çözme konusunda yardım politikaları geliştirildiği
takdirde, çocukların çoğu kendi ailesinin yanına döndürülebilecektir. Kendi ailesine döndürülemeyen çocuklar ise koruyucu aile müessesesinin desteklenmesi ile
koruyucu aile bakımına kavuşturulmalıdır.
Bunun için sistemin oluşturulup (bu konudaki mevzuatın tamamen değiştirilmesi/ bütçe sisteminin buna uygun hale getirilmesi/ profesyonel koruyucu ailenin
yeniden tanımlanması gibi) etkin bir kampanya ile toplumun dikkatine sunulması
halinde, bakım kuruluşlarındaki çocukların tamamı sıcak bir aile ortamına kavuşturulabilecektir. Bu hususu Cumhurbaşkanımızın birkaç defa dillendirmeleri durumunda bile, toplum buna kısa sürede gerekli karşılığı verecektir.
Korunmaya muhtaç çocuk sorununun önemli bir kısmını ailelerin ekonomik yetersizliği oluşturmaktadır. Sosyal yardım sistemimizin aile yoksulluğuna duyarlı hale
gelmesi, yani asgari geçim standardının her aile için garanti edilmesi durumunda,
önemli sayıda çocuğun ailesinden kopması gerekmeyecektir.
Korunma altına alınan çocukların büyük çoğunluğunun ‘kimsesiz/sahipsiz’ oldukları dönemde, 18 yaşına gelip kuruluştan ayrıldıklarında çaresiz, savunmasız, bir
başlarına kaldıkları için, onlara “devlet memuru” olma hakkı tanınmıştır. Halbuki
günümüzde koruma altındaki çocukların %85’inin ailesinin olduğu bilinmektedir.
Ayrıca eğitime devam edenlerin de üniversite eğitimi dâhil kurumla ilişkileri kesilmemektedir. Mevcut yönetimlerin, iyi bir eğitim almaları için olağanüstü tedbirler almasına rağmen, koruma altındaki çocukların eğitime katılma motivasyonları
son derece düşük kalmakta, çoğunluğu zorunlu eğitim sürecine dahi katılmayıp,
eğitimlerine açık öğretim yoluyla devam etmektedir. Üniversiteyi kazanma ve
devam etme oranları oldukça düşük seviyede kalmaktadır (%1,5).
Bu sonuç, aile ortamından ve desteğinden mahrum olmaları, sorumluluk bilincinin
gelişememesi, birey olarak kişisel eğilimlerinin tespit edilip doğru yönlendirilmemeleri gibi bakım modelinin oluşturduğu handikaplardan ve devlet memuru olma
imkânından dolayı çocukların eğitime katılmayı gereksiz görmelerinden kaynaklanmaktadır.
Bazı aileler koruma altındaki çocuklara tanınan memuriyet hakkını, çocuklarının
gelecek garantisi olarak değerlendirdikleri için, ihtiyaç olmadığı halde çocuklarının koruma altına alınmasını isteyebilmektedirler. Çocukların devlet koruması
altına alınması için nüfuz kullanma çabaları ve belli bazı köylerdeki çocukların
tamamının devlet korumasına alınmış olması bu sebepten ileri gelmektedir.
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Dolayısıyla, iş garantisi gibi sebeplerle çocukların ailelerinden kopmaması ve çocukların kendi geleceğini inşa etme sorumluluğunun gelişebilmesi için, gerçekte
çocuğun aleyhine sonuçlar üreten memuriyet hakkının iptal edilmesi gerekmektedir. İmkânları çok sınırlı olmasına rağmen, çocuklarını okutmak ve geleceğini
inşa edebilmek için her türlü fedakârlığa katlanan diğer ailelere de böylece haksızlık edilmemiş olacaktır.
aa) Suça Sürüklenmiş/Suça Bulaşmış Çocuklar
Belirli yaşlarda belirli suçları işlediği sabit görülen çocuklar, Adalet Bakanlığı’na
bağlı çocuk ıslah evleri yerine, Aile Bakanlığı’na bağlı özel nitelikteki bakım merkezleri’ne yönlendirilmektedir. Bu uygulamanın amacı, çocukların suçlu olarak
damgalanmasının önlenmesi ve bu merkezlerde rehabilite edilerek hayata hazırlanmalarıdır.
Mevcut merkezler çocuğun belli saatler aralığında dışarı çıkabildiği, açık kapı sistemiyle hizmet vermektedir. Çocuğun, merkezin dışında ne yaptığı, kimlerle ilişki
kurduğu takip edilememektedir. Dolayısıyla çocuğun yeniden suça sürüklenmesi
engellenememektedir.
Ayrıca mevcut hizmet modeli ve personel yapısı, çocukların ıslahını ve rehabilitasyonunu sağlamak için yeterli değildir. Bu arada Çocuk Haklarından ve Evrensel Hukuki Haklardan kaynaklı bir takım ilkelerden bahisle, çocukların ıslahına
yönelik tedbirler dışlanmaktadır. Ödül sistemi mümkünken, ceza sistemi mümkün
görülmemektedir. Oysa Avrupa ülkelerinin çoğunda ceza sistemi uygulanabilmektedir. Örneğin Hollanda’da bu tip çocuklara hizmet veren kuruluşlarda oldukça katı kurallar mevcuttur. Bu kurallara uymama durumunda temizlik yapma,
bulaşıkları yıkama, sosyal yalıtım, dışarı çıkamama gibi bir takım müeyyideler
uygulanabilmektedir.
Suça bulaşmış çocukların suç ile bağlarını koparabilmek için, doğru düşünme,
doğru karar verme ve doğru davranma kabiliyetini kazandırmaya dönük eğitim
modellerine ihtiyaç vardır. Bunun için de dünya uygulamalarını etki analizleriyle
birlikte değerlendirip, merkezlerin fiziki şartları dâhil çalışma esaslarının, uygulanacak kuralların, yaptırımların, hizmetin içeriğinin, görev alacak personelin niteliklerinin yeni baştan düzenlenmesi gerekmektedir.
Ayrıca ilgili çocukların bu merkezlerde bulunma süreleri mahkeme tarafından belirlenmelidir. Bu süre belli bir zaman dilimi ile sınırlı (6 ay, 1 yıl gibi) olabileceği
gibi, çocuğun gelişimine (doğru ve yanlışı ayırt etme kabiliyeti geliştiğinde, yaptı-
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ğının sonuçlarını kavrama, pişmanlık duyma gibi) bağlı olarak tanımlanabilir. Aksi
takdirde bu çocuklar, her hâlükârda reşit oluncaya kadar koruma altında kalabilmektedirler.
ab) Suç Mağduru Çocuklar
Kendilerine karşı suç işlenmiş olan çocuklar, (bunların tamamı cinsel istismar
mağdurudur) mahkeme kararı ile devlet koruması altına alınmakta ve özel nitelikli merkezlerde bakımları sağlanmaktadır. Bu çocuklar, ruhlarında derin yaraları
olan sevgiyle, şefkatle ve merhametle sarmalanmaya ihtiyacı olan özel çocuklardır. Bir kısmı istismar sonucu hamile kaldığından, bu durumla başa çıkmak gibi
ilave sorunlar yaşayabilmektedirler.
Fakat mevcut bakım modeli, çocukların ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmakta, en temel ihtiyaçları olan psikiyatrik/ psikolojik tedavi ve rehabilitasyonları dahi yeterince sağlanamamaktadır.
Bu itibarla suç mağduru çocuklara yönelik merkezlerin, ihtiyaca en uygun şekilde
yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Ayrıca bu çocuklara belli bir süre kurumsal hizmet verildikten sonra, özellikli koruyucu aile modeli ile aile yanında bakımları sağlanmalıdır. Bu durumdaki çocukların sevgi, şefkat ve güven ihtiyaçlarının,
kurumsal yapılardan ziyade uygun aile ortamlarında daha etkin şekilde karşılanacağı açıktır. “Özellikli koruyucu aile” olabilmek için, koruyucu aile olabilme yeterliliğine ilave olarak, eşlerden en az birinin psikoloji alanında eğitim almış olması
gerekmelidir.
Sonuç olarak çocuk bakım hizmetlerinin, etkinlik ve verimlilik açısından ivedilikle
yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Bakıma muhtaç çocuklar için koruyucu
aile; suça sürüklenen ve suç mağduru çocuklar için durumlarına uygun, sağlıklı
gelişmelerini temin edebilecek nitelikte ve donanımlı kurumsal modeller, cinsel
istismar mağduru çocuklar için de özellikli koruyucu aile temel hizmet modelleri
geliştirilmelidir. İhmal, istismar, suça sürüklenme ve suçun mağduru olmak gibi
travmalara maruz kalmış çocukların, tedavileri ve tıbbi rehabilitasyonları sürecine Sağlık Bakanlığı etkin şekilde katılmalıdır.
Aile destek programlarının geliştirilmesi, sosyal yardımların aile odaklı olarak
yeniden yapılandırılması, aile sorunlarının çözümüne katkı sunan eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin kurumsallaştırılması, korunmaya muhtaç çocuk sorununu
daha kaynağında çözebilecektir.
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b) Engelli Hizmetleri
Engelli bireylere yönelik sosyal hizmet modeli, kurumsal bakımdır. Kimsesiz ya
da ailesinin bakmadığı/bakamadığı engelliler için devlet tarafından kurumsal bakım hizmeti sunulmaktadır. Bakanlığa bağlı engelli bakım kuruluşlarının yanı sıra,
özel bakım merkezlerinden iki asgari ücret tutarı mukabili hizmet satın almak
suretiyle de engellilere bakım hizmeti verilmektedir.
Devletin engelli bakım kuruluş hizmetlerinden faydalanabilmek için, engellinin ve ailesinin ekonomik olarak muhtaç durumda olması gerekmesine rağmen, mevzuattaki
boşluklar sebebiyle, muhtaç olmayanlar da devlet bakımından faydalanabilmektedir.
Engelli Yasasındaki düzenleme ile ülkedeki kamuya ve özel sektöre ait hizmet veren bütün binaların erişilebilir olması hükme bağlanmış, bu düzenlemenin gereği
için öngörülen süre 2015 Temmuz ayında dolmuştur. Buna mukabil Kamu binaları
dâhil olmak üzere, bu konuda gelişme sağlanamamıştır. Yasanın emrettiği şekilde
denetimlerin yapılması ve öngörülen cezaların uygulanması kolay olmayacaktır.
Zira illerde Valilik binaları, denetimle görevli Aile Bakanlığının hizmet binalarının çoğunluğu erişilebilir değilken, özel sektöre ait binaları denetleyerek, ceza
uygulamak kamuoyunun haklı tepkisine yol açacaktır. Kamu hizmet binalarının
erişilebilir hale getirilmesi için gereken yüksek miktarlardaki ödenekler, kamunun
yatırım önceliklerinin tamamen değişmesini gerektirecektir. Dolayısıyla kamu
binalarının erişilebilirlik standartlarına uygun hale getirilmesi, orta vadede dahi
mümkün görülmemektedir. Ayrıca Valilik binalarının çoğunluğu için geçerli olan
tarihi eser statüsündeki binalarda tadilat imkânsız olabilmektedir.
Bu itibarla erişilebilirlik meselenin farklı bir yöntemle çözümlenmesi gerekmektedir. Yasada yapılacak bir değişiklikle ‘her binanın erişilebilir olmasına’ ilişkin
hükmün yerine ‘engellilerin her türlü hizmete erişiminin sağlanması’ hükmünün
getirilmesi sorunu çözecektir. Mesela, okul binasının tamamının erişilebilir olması
yerine, okullarda engelli öğrencilerin eğitim almasını mümkün kılacak tedbirlerin
alınması yeterli olacaktır. Bu şekilde engelli vatandaşların her türlü hizmete erişimi, çok daha az maliyetle ve kısa vadede sağlanabilecektir.
Sonuç olarak, engellilere yönelik sosyal hizmetlerin ekonomik ve sosyal muhtaçlık ölçütlerine bağlanmak suretiyle, ailelerin iş birliğini de içerecek şekilde yeni
baştan düzenlenmesine ihtiyaç vardır.
Engelli sosyal bakım hizmetlerinin kurumsal bakımdan ziyade, ailesinin yanında,
engelli bireylerin ve ailelerinin ihtiyaçlarına göre ayarlanabilen, çeşitlendirilmeye
uygun, esnek hizmet modelleri geliştirilmelidir. Bu sayede daha az maliyetle, çok
daha etkin sonuçlar üretmek mümkün olacaktır.
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c) Yaşlı Hizmetleri
Yaşlılara sunulan sosyal hizmet de kurumsal bakım şeklindedir. İlgili mevzuata göre 60 yaşını aşmış olan her T.C. vatandaşı, devletin Huzurevi hizmetinden
yararlanmak için başvuruda bulunabilmektedir. Başvurular yaşlının ve ailesinin
gelirine bakılmaksızın, kurumsal kapasiteler nispetinde karşılanmaktadır. Düzenli
kişisel geliri olanlar ‘ücretli bakım’ kapsamında değerlendirilmektedir. Bir yaşlının
devlete aylık maliyeti ortalama 3000 TL iken yaşlıdan alınan ücret huzurevinin
durumu ve oda kapasitesine göre 600 TL ile 300 TL arasında değişmektedir. Bu
durum yoksulun hakkı olan sosyal yardım bütçesinin hakkı olmayana verilmesi
gibi temel bir yanlışa yol açmasının yanı sıra, bu alanda hizmet sunan özel sektöre karşı da haksız rekabet oluşturmaktadır.
Öncelikle zorunlu emeklilik yaşının 65 olduğu ülkemizde, 60 yaşın bakıma muhtaçlık için temel alınması kabul edilemez. Ortalama ömürüm 75-80 yıla ulaştığı
günümüz şartlarında, kabul yaşının en az 70 olarak yeniden belirlenmesi gerekir.
Huzurevi hizmetlerinden faydalanma şartları yeniden düzenlenerek, bakıma
muhtaç olup da hizmet satın alma imkânı bulunmayan yaşlılar bundan faydalanabilmelidir. Ücretli bakım yönteminden tamamen vaz geçilmelidir.
Bakıma muhtaç her yaşlının bakımı devletçe karşılanmalı, fakat yaşlının sahibi
olduğu mal varlıkları ve gelirleri devlete gelir olarak kaydedilmeli, gelirinin maliyeti karşılayamaması durumunda ise yaşlıya bakmakla yükümlü olan yakınlarının
(özellikle çocuklarının) durumu incelenerek, imkânları nispetinde nafaka ödemeleri hükme bağlanabilmelidir. Bu durum maliyet hesabından ziyade, aile değerlerinin ve toplumsal sorumluluk duygusunun yozlaşmaması açısından önemlidir.
Sosyal devlet, dezavantajlı vatandaşlarına hizmet sunarken, söz konusu vatandaşın aile çevresinin sorumluluklarını yok saymamalı, sosyal hizmet politikaları
kuşaklar arası dayanışmayı öne çıkarmayı amaçlamalıdır.
Yaşlılara yönelik sosyal hizmet modelleri, huzurevinden ziyade kendi evlerinde,
kendi kültürel ve sosyal ortamlarında bakımı mümkün kılacak şekilde, her yaşlının
ihtiyacına göre özelleştirme imkânı sunabilen esneklikte olmalıdır.
İnsan ömrünün uzaması ile yaşlı nüfusun artacağı gerçeği gözetilerek; etkin, verimli, hakkaniyete dayalı bir yaşlı hizmeti modeli oluşturulmalıdır. Yaşlı bakımının
ailenin sorumluluk alanında olduğu göz ardı edilmeksizin, yaşlının ailesinin (birlikte yaşamasalar dahi çocuklarının dâhil edildiği), birlikte değerlendirildiği yeni bir
sistemin kurgulanması gerekmektedir.
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d) Kadına Yönelik Hizmetler
Bakanlık kadınlara yönelik sosyal hizmet olarak, aile içi şiddet mağduru kadınlara
‘Kadın Sığınma Evleri’ vasıtasıyla koruma, bakım ve sağaltım hizmeti vermektedir.
Bu merkezlerden yararlanmak için yasada aile içi şiddet mağduru olma şartı bulunmasına rağmen, uygulamada bu hizmetten faydalanmak için başvuruda bulunan
her kadın, beraberindeki çocuklarıyla birlikte sığınma evlerine kabul edilmektedir.
Bu uygulama ile devlet çok önemli bir ihtiyacı karşılamakta, en önemlisi de kadının sokakta kalmasıyla ortaya çıkabilecek pek çok olumsuzluğu engellemektedir.
Sığınma evlerinde kalan kadınların %85’inin barınma ihtiyacıyla bulunduğu gerçeği göz önüne alındığında sığınma evlerinin ne kadar önemli bir fonksiyonu icra
ettiği daha iyi anlaşılabilecektir.
Fakat şimdiki halde mevcut sığınma evleri mevzuatı ile bu hizmetin bir sosyal
hizmet olduğu gerçeği tamamen göz ardı edilerek, kadınlar için her türlü konforun sunulduğu bir nevi kadın ağırlama merkezlerine dönüşmüş bulunmaktadır.
Sığınma evi standartlarında, kadınların ve çocuklarının her türlü ihtiyacı karşılanmakta, her türlü bakım hizmeti sunulmakta, temizlik, yemek, çocuk bakımı gibi
hizmetler görevliler tarafından yürütülmektedir.
Bu özelliklerinden dolayı sığınma evlerinde verilen hizmetlerin maliyeti oldukça
kabarmış durumdadır. Nitekim şimdiki halde bir kadının devlete aylık maliyeti ortalama 5000 TL’dir. Verilen hizmetlerin dışında sığınma evindeki kadınlara, yarım
asgari ücret tutarında harçlık da verilmektedir. Eşi ölmüş kadınlara çocuk sayısına bakılmaksızın 250 TL yardım yapıldığını göz önünde bulundurursak, sığınma
evi hizmetlerindeki abartı yeni bir Sosyal Yardım Yasasının ne denli lüzumlu olduğu anlaşılacaktır.
Sunulan imkânların da etkisiyle, sığınma evine gelen kadınların çoğu, kendi evinin
ve ailesinin türlü sorumluluklar içeren konforsuz ortamına dönmek istememekte,
buralarda yaşamayı bir tür hayat tarzına çevirebilmektedir. Oysa bu merkezler
sağlıklı birer yetişkin olan kadınların, olağanüstü durumlarda kendilerini toparlamaları ve şartlarını yeniden düzenlemeleri için, gereken süre için sağlanmış
güven ortamlarıdır.
Sığınma evlerinin bir diğer özelliği de kadınların şiddete uğrama riskinden dolayı,
yerlerinin gizli tutulması hadisesidir. Ancak daha önce de belirtildiği üzere, aile
içi şiddet gerekçesi ile burada kalanlar azınlıktadır. Çoğunluk ise barınak ihtiyacı
ile bulunmakta ve bu kesim bulunduğu yerin gizli tutulması konusunda hassasi-
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yet gösterme gereği duymamaktadır. Dolayısıyla gizli olduğu varsayılan sığınma
evlerinin adresleri kısa sürede deşifre olmakta ve herkesçe bilinmektedir. Bu durum, barınma ihtiyacı ile kalan kadınlar ve şiddet mağduru olup yeniden şiddete
uğrama riski bulunmayan kadınlar açısından sorun oluşturmasa bile sınırlı sayıdaki riskli vakalar için sığınma evleri yeterli güvenliği sağlayamamaktadır.
Sonuç olarak sığınma evleri modelinin, tespit edilen durumlar ışığında yeni baştan düzenlenmesi gerekmektedir. Öncelikle bu hizmet modelinin amacı ve kapsamı netleştirilmeli, barınma ihtiyacı ile kabul edilenler için “yurt tipi açık kapı
esasıyla çalışan” ve gizlilik içermeyen bakım kuruluşları oluşturulmalıdır. Bu tür
hizmetlerin ise, yerel yönetimlerce karşılanması çok daha isabetli olabilecektir.
Bu ünitelerde hizmet standartları da amaca uygun olarak yeniden belirlenmeli,
sadece yiyecek ve giyecek ihtiyacının karşılandığı merkezin temizlenmesi, yemek
pişirme, çocukların bakımı gibi hizmetlerin mukimlerce yürütüldüğü bir sosyal
hizmet modeli oluşturulmalıdır.
Şiddet mağduru kadınlardan, şiddet riski devam edenler için farklı birimler oluşturulmalı, bu birimlerde gizlilik esas olmalı ve deşifre olmaları halinde de başka
bir mekâna nakilleri mümkün olabilmelidir.
Bu arada fuhuş sektörüyle bağlantılı bazı kadınlar, sektöre kadın temin etmek
maksadıyla, sığınma evlerini kullanmak isteyebilmektedir. Bu hususa bilhassa
dikkat edilerek, fuhuşla bağlantılı kadınlara özel ve farklı kurumsal yapılar oluşturulmalı, diğer kadınlarla bunlar bir arada tutulmamalıdır.

e) Aile Hizmetleri
Türkiye’de mevcut sosyal hizmet politikalarının temel yaklaşımının birey odaklı
olması sebebiyle, aileyi bütün olarak kapsayan ve hedefleyen sosyal hizmet uygulamaları bulunmamaktadır.
ASDEP olarak bilinen ve aileye hizmet sunması öngörülen sistem hala kurulamadığı için bu alanda her hangi bir gelişmeden söz edilememektedir.
Esas itibariyle sosyal hizmet politikaları aile odaklı olarak yeniden kurgulanmadığı sürece, ASDEP ya da başka bir model ile aileleri, kendi bütünlüğü içinde desteklemek mümkün olamayacaktır.
Şu unutulmamalıdır ki çocuk, yaşlı, engelli hizmetleri aileden ayrı düşünülemez.
Kaldı ki ailede ortaya çıkan sosyal destek ihtiyaçları, çoğunlukla bu sorunlarla
tanımlanabilmektedir.
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Bir dönem ASDEP içeriği olarak oluşturulan Sosyal Hizmet Merkezleri (SHM),
ailelere sosyal hizmet desteği sunacağı gerekçesi ile çok sayıda açılmış, hatta bu
merkezler için 450 adet bina yapımı öngörülmüş, bunların 130 kadarı yapılabilmiştir. Bu uygulama, Bakanlıkta FETÖ’cülerin hâkim olduğu bir dönemde, bina
yapmak ve bu vasıta ile birilerine kaynak aktarmak amacıyla uydurulmuş, içi doldurulamayan bir uygulamadır. Hizmet modeli net olarak tanımlanamadığı için, paralel bir İl Müdürlüğü şeklinde hizmet sunmaktadır. Bir binanın ilk iki katında SHM
olarak verilen hizmetler, sonraki iki katında İl Müdürlüğü olarak verilmektedir.
Bu bakımdan kuruluş gerekçesi olan ASDEP’le de bağı kalmayan SHM’ler derhal
kapatılmalıdır. Böylece işlevsiz Merkezleri açık tutmak için personelin önemli bir
kısmının âtıl halde tutulmasının ve asıl hizmet alanlarındaki personel eksiğinin de
önüne geçilmiş olacaktır.
SHM ile yürüyemeyen ASDEP, bambaşka bir bağlamda oluşturulmuş olan
ASDEP kadroları vasıtasıyla, hiçbir gerekçeye dayanmaksızın ve her hangi bir
kritere bağlı olmaksızın ulaşılan her ailenin adeta röntgeni çekilmekte, tanımlı bir
amaç olmadığı için de elde edilen veriler kullanılamamaktadır. Geçerli bir neden
olmaksızın, ailelere herhangi bir katkı sağlamayacak ve ilave bir hizmet sunulmayacaksa, ailenin mahremiyetine girilmesinin sebebi ne olabilir.
Ayrıca bu ailelerde oluşturulan beklentiler karşılanamadığı için, üretilmiş her türlü
talep devlete, hükümete, bakanlığa, cumhurbaşkanlığına karşı memnuniyetsizlik
ve eleştiri şeklinde yuvarlanarak geri dönmektedir...

3. Sosyal Yardım Politikaları
Sosyal Yardım, hiçbir geliri olmayan veya geliri yetmediği için muhtaç duruma
düşen vatandaşlara aynî veya nakdi olarak yapılan devlet destekleridir.
Sosyal Devlet’in alameti fârikası etkin, adil, kapsayıcı ve yoksulluğun olumsuz
tesirlerini bertaraf edebilen sosyal yardım politikalarıdır.
Etkin bir sosyal yardım sistemi, aile yoksulluğunun nesilden nesile aktarılarak
süreklilik kazanmasını engellenmekte ve gelir dağılımını düzelterek sosyal barışı
ve sosyal adaleti tesis etmektedir.
Sosyal yardımlar toplumun kendine yardımıdır. Devlet aygıtı toplumun varlıklı
kesimlerinden aldığını, yoksul ve muhtaç kesimlerine pay etmek suretiyle, sürdürülebilir bir toplumsal yapıyı, sosyal barışı ve varlıklı kesimin varlığının ve üretim
faaliyetlerinin güvenliğini sağlar.
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Ekonomi ve maliye yönetimlerinin kısa vadeli bir perspektifle, kaynakların verimsiz kullanımı olarak değerlendirdiği sosyal yardım harcamaları, gelir dağılımını
iyileştirme kabiliyetini haiz bir sosyal yardım sistemiyle, orta ve uzun vadede
sağlıklı, eğitimli meslek sahibi olma imkanına kavuşan yoksul kesimlerin, ekonomiye ve üretime katkı sağlamalarının teminatı olmaktadır.
Ülkemizdeki Sosyal Yardım Uygulamaları
Mevcut sosyal yardım uygulamaları değişik zamanlarda, ortaya çıkan ihtiyaçlara
göre geliştirilmiş, birbirinden bağımsız, tematik yardımlardır.
Sosyal Yardımlardan yasayla hak olarak tanımlanmış olanlar, engelli aylığı, yaşlı
aylığı, evde bakım aylığı ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında geliri olmayan ya da geliri belli bir miktarın altında olan kişiler adına yapılan prim ödemeleridir. Sosyal Yardım ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan yapılan düzenli ve sürekli
yardımlar da sosyal yardım kapsamındadır.
Hâlihazırda ülkemizde sosyal yardımlar; parçalı ve dağınık bir durum arz etmekte, bazı durumlarda mükerrerlik içermekte, yoksullukla mücadelede etkin sonuçlar üretememektedir.
Yaşlı yardımları, 1974 yılında kırdan kente göçün belli bir ivme kazanmasıyla köylerde yalnız ve desteksiz kalan, 65 yaş üzeri, geliri olmayan yaşlılar için geliştirilmiş bir yardım programıdır. Yaşlının yaşadığı hanede kişi başına düşen gelir,
asgari ücretin üçte birinden az ise yaşlı, bu yardıma hak kazanılmaktadır. 2016
yılında yapılan bir değişiklik ile muhtaçlık tespitinde, yaşlının ve eşinin gelirleri
esas alınmakta, yaşlının yaşadığı hanedeki diğer gelirler dikkate alınmamaktadır.
Aile, gelirlerin ve giderlerin ortak olduğu, gelir sahibi olan ferdin geliri ile geliri
olmayanlarında ihtiyaçlarının karşılandığı, paylaşımcı bir yapıdır. Bu düzenlemeyle, kuşaklar arası sorumluluk ilişkisi göz ardı edilmektedir. Yeterli bir gelire sahip
çocuğuyla birlikte yaşayan yaşlıyı, kişisel gelirleri bağlamında yardıma muhtaç
olarak değerlendirmek, çocukların ebeveynlerine karşı sorumluluklarını yok saymaktır. Bu uygulama, devletin toplumsal değerleri ve aile değerlerini koruma işleviyle bağdaşmamaktadır.
2019 yılı itibarıyla 670 TL olan yaşlı aylığı, belirlenen gelir düzeyinin altında kalanlara ödenen sabit bir miktardır. Çocuklarıyla yaşayan yaşlılar için torunların
gofret parası olan bu miktarla, hiç geliri ve kimsesi olmayan yaşlının hayatlarını
idame ettirebilmesinin mümkün olmayacağı açıktır.
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2005 yılında çıkarılan Engelli Yasası ile engellilerin sağlık, eğitim, istihdam gibi temel haklarını kullanabilmeleri için alınan tedbirlerin yanı sıra, muhtaç durumdaki
engelliler için engelli aylığı ve evde bakım ödemeleri programlanmış, bu şekilde
engellilik teması üzerinden, hak temelli sosyal yardım uygulamaları başlatılmıştır.
Engelli aylığı, %40 ve üzeri engelli raporu olan ve çalışmayan engellilere yapılan
ödemelerdir. Engelli aylığı yardımı için hanede kişi başına düşen gelirin asgari
ücretin üçte birini geçmemesi gerekmektedir.
Evde bakım aylığı ise %70 ve üzeri ağır engelli kişiler için hane içinde engellinin
bakımını üstlenen kişiye yapılan ödemedir. Engelli evde bakım ödemesi yapılabilmesi için hanede kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin üçte ikisini geçmiyor olması gerekmektedir.
Evde bakım aylığına hak kazanmak için gerekli şart olan hanedeki kişi başı gelirin
asgari ücretin üçte ikisinin altında olmasını sağlamak için, hanedeki kişi sayısını
ikamet nakilleriyle artırmak mümkün olabilmektedir.
Evde bakım aylığı öz bakımını yapabilme kabiliyetini kaybeden ve tıbben ağır
engelli sayılan yaşlılar için de ödenmektedir.
Bu ödemenin “yaşlı evde bakım” aylığı olarak tanımlanması sebebiyle, toplumda
yaşlı anne-babaya bakmak, bir sorumluluk olmaktan çıkıp, bedeli mukabili yapılan
bir iş olarak algılanmaya başlanmıştır. Bu durumun yarattığı haksızlıklar bir yana
en büyük zararı, ana-babaya karşı evladın sorumluluğunu ortadan kaldırması ile
en temel insanlık değerinden bir sonraki neslin mahrum kalmasına yol açmasıdır.
Dolayısıyla istismara açık, nesiller arası dayanışma sorumluluğunu yok eden bu
durum ivedilikle düzeltilmeli, bakıma muhtaç yaşlı bulunan ailenin desteklenmesi
gerektiğinde yapılan yardım “aile desteği” olarak tanzim edilmeli ve o şekilde de
tanımlanmalıdır.
Engelli yardımları tek bir yasa ile düzenlenmediğinden, mükerrerlikler ve çelişkiler barındırmaktadır. Engelli aylıkları, yaşlı aylıkları ile birlikte 2022 Sayılı Yasa ile,
engelli evde bakım aylığı ise 2828 sayılı Sosyal Hizmet Yasası ile düzenlenmiştir.
Engelli sosyal yardımlarına ilişkin kargaşa bu durumdan kaynaklanmaktadır.
2022 Sayılı Kanun muhtaçlık için kişi başı aylık gelirin asgari ücretin üçte birini
kabul ederken, 2828 Sayılı Yasa bu tutarı asgari ücretin üçte ikisi olarak belirlemektedir. Asgari ücretin dört kişilik aile için yeterli gelir olarak belirlendiği de
göz önüne alındığında muhtaçlık tanımındaki tutarsızlıklar daha açık bir şekilde
görülecektir.
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2022 Sayılı yasanın engelli aylığı ödenmesini öngördüğü kişilere, 2828 sayılı yasa
evde bakım yardımını da öngörmektedir. Dolayısıyla aynı kişi hem engelli aylığı
almakta hem de evde bakım yardımından yararlanmaktadır.
Bu yardımların yanında, engellilerin işgücüne katılmalarını ve istihdam imkânlarını genişletmek üzere yapılan yasal düzenlemelerle aynı engellinin istihdama katılması da sağlanabilmektedir. Çalışan ve düzenli geliri olan bir engellinin sosyal
yardım kapsamından çıkması gerektiği halde, yasadaki boşluklar sebebiyle %70
oranında ağır engelli (teorik olarak çalışabilmesi mümkün olmadığı gibi bir başkasının bakımına muhtaç olan) kişi düzenli bir işte çalışmakta aynı zamanda engelli
maaşı ve evde bakım yardımı alabilmektedir.
Bu itibarladır ki sosyal harcama bütçesinin %80’i nüfusun %1,5’ine tekabül eden
muhtaç engellilere aktarılmaktadır.
Hak temelli olan düzenli sosyal yardımlar sadece engellileri ve yaşlıları kapsamakta, bunların dışında kalan muhtaç kitleye yönelik yardımlar ise Sosyal Yardım
ve Dayanışma Fonundan, Sosyal Yardım Vakıflarınca yapılmaktadır.
Yoksul ve yardıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulan ve Fakir Fukara Fonu olarak bilinen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı
Teşvik Fonunun amacına uygun olarak fakir ve muhtaç durumdaki kişilere ulaştırılması için, illerde Valilerin, ilçelerde Kaymakamların başkanlığında Sosyal Yardım Vakıfları oluşturulmuştur.
İhtiyaçların yerinde karşılanması için fonun %25’i vakıflara aktarılmaktadır. Vakıflar aktarılan Fon kaynağını, Mütevelli Heyetlerinin uygun gördüğü şekilde, ihtiyaç
sahiplerine ulaştırmaktadırlar. Fonun %75’i Fon Kurulunca belirlenen programlar
için kullanılmaktadır.
Eğitim yardımları başlığı altında ücretsiz ders kitapları bedelleri, taşımalı eğitimdekilere iaşe bedeli, yükseköğrenim burs transferleri, öğle yemeği yardımı, ücretsiz taşıma ve Millî Eğitim Bakanlığının diğer transferleri fondan karşılanmaktadır.
Ortaöğretim öğrencileri için ihtiyaç duyulan yurtların bir kısmı (2015 yılında 26
yurt) fon kaynaklarından yapılmaktadır.
İhtiyaç sahibi ailelere yakacak yardımı olarak dağıtılan kömürlerin bedeli fondan
karşılanmaktadır.
TOKİ’den Fon Kurulu kararı ile dar gelirli ailelerin konut ihtiyacını karşılamak üzere satın alınan sosyal konutların bedeli fondan karşılanmaktadır.
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Fon Kurulunun takdiri ile belli özellikteki ihtiyaç sahiplerine ilişkin geliştirilmiş düzenli
yardımlar da fondan karşılanmaktadır. Bu çerçevede olup, eşi ölmüş ve herhangi bir
geliri olmayan kadınlara yapılan aylık 250 TL tutarındaki ödemeler, öksüz veya yetim
çocuklar ile muhtaç asker ailelerine ve muhtaç asker çocuklarına yapılan aylık 100
TL tutarındaki ödemeler Sosyal Yardım Fonundan karşılanmaktadır. Bu yardım programları Fon Kurulu kararları doğrultusunda yapıldığı için düzenli olmakla birlikte ‘hak’
niteliğinde değildir. Kurulun aksi bir kararı ile sonlandırılabilecektir.
2003’den itibaren fon kaynaklı olarak yapılan şartlı eğitim ve şartlı sağlık destekleri
de aynı şekilde düzenli ödemeler kapsamında olmakla birlikte, yasal ödemeler gibi
sürekli ödeme olarak tanımlanamamaktadır. Ayrıca şartlı ödemeler oldukça cüzi
ödemeler olup, yoksullukla mücadele amacından ziyade, bağlı olduğu şartların ifasını amaçladığı açıktır. Şartlı eğitim desteği (kızlar için ilköğretimde 35 TL ortaöğretimde 60 TL erkekler için ilköğretim 40 TL ortaöğretim 50 TL) yoksul ailelerin okul
çağındaki çocuklarının eğitime devamının sağlanmasına, şartlı sağlık desteği ise
yoksul hamile kadının düzenli sağlık kontrolünü devam ettirmesine, çocuk doğduktan sonra da çocuğun aşılarının zamanında yapılmasına bağlı olarak ödenmektedir.
2015 yılında fonda biriken miktar 4.853.000.000 TL (yaklaşık beş milyar) olup bu
miktarın 1.256.000.000 TL’si Vakıflar vasıtasıyla halka ulaştırılmıştır. Geri kalanı
Fon Kurulunca yürütülen programlarda kullanılmıştır.
Aynı yıl yaşlı ve engellilere (1.294.938 kişi) ödenen aylıkların toplamı, 4.129.938.000TL
(yaklaşık dört milyar), evde bakım yardımı olarak engellilere (467.776 kişi) ödenen
miktar 4.378.200.000 TL (yaklaşık dört buçuk milyar) olmuştur.
Nüfusun %1,5’unu oluşturan engellilere 8,5 milyar aktarılırken yaklaşık %30
nispetindeki yoksul ve dar gelirlilere 1,2 milyar aktarılmaktadır. Bu itibarladır ki
sosyal yardımların dışarda tutulduğu gelir dağılımı tablosu ile sosyal yardımları
içeren gelir dağılımı tablosu arasında fark oluşmamaktadır. Oysa OECD ülkelerinde toplumun tamamını kapsayan, GSYİH’nın %2,5 düzeyindeki sosyal yardım
uygulaması, oldukça bozuk olan gelir dağılımını düzelterek refahı topluma yaymaktadır.
Sosyal yardımların gelir dağılımına etkisi, mevcut sistemin olması gerektiği gibi
etkin ve adil bir dağılımı sağlayıp sağlamadığının açık bir göstergesidir. Bir nevi,
sosyal yardımların etki analizidir diyebiliriz.
Rakamlar sosyal yardım politikasındaki adaletsizliği ve daha da önemlisi yoksullukla mücadelede yetersizliği gözler önüne sermektedir.
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Engelli bir çocuğu olan yoksul bir aileye aylık 1.400 TL ödeme yapılırken, sağlıklı
5 çocuğu olan yoksul aileye hiçbir yardım yapılmamaktadır.
Devletlerin sosyal politikalarının temel gerekçelerinden biri, yoksulluğun nesilden
nesile aktarılarak devam etmesini engellemektir. Yoksul aile çocuklarının iyi bir
eğitim alarak, yoksulluk zincirini kırabilmeleri için, çocuk sayısına göre, gerekli ve
yeterli destekler sağlanmalıdır.
2015 yılı sosyal harcama bütçesi GSYİH’nın %1.37 oranındadır. Sosyal yardım
harcamaları OECD ortalamasına (%2,5) ulaşamadığı sürece, devletimizin ‘Sosyal
devlet’ niteliği eksik kalacaktır. Ayrıca %2,5’lik oranın inanç sistemimizde fakirlerin hakkı olarak bildirildiğini hatırdan çıkartmamalıyız
Sosyal yardım her şeyden önce yoksul için bir hak olarak tanımlanmalıdır. Kişi bu
yardım için talepte bulunmak zorunda olmamalı, hak sahipliğinin kriterleri, kimlerin muhtaç sayılacağı yasayla belirlenmelidir. Muhtaçlık durumu ve sosyal destek
ihtiyacı belirlenen aileler, durumları değişmediği sürece, ailedeki kişi sayısı ve
kişilerin durumları (çocuk, engelli, bakıma muhtaç, yaşlı gibi) gözetilerek düzenli
yardıma hak kazanmalıdır.
Ailelere yapılacak yardımların miktarının belirlenmesinde değişik yöntemler kullanılabilir. Burada esas alınması gereken hususlar, yapılacak yardımların hakkaniyete uygun, mutlak yoksulluğu giderici ve gelir dağılımını düzenleyici olmasıdır.
Sosyal yardım sistemi ailedeki fertlerin birbirine karşı sorumluluklarını ortadan
kaldırmamalı, yardıma muhtaç durumdaki kişilere yapılan yardımlar, kişiye karşı sorumlu olan diğer aile bireylerinden tazmin edilmelidir. Bu durum, daha çok
muhtaç durumda olup çocuklarının bakmadığı yaşlılar için söz konusu olmaktadır.
Devlet bu durumdaki yaşlı için yaptığı harcamaları çocuklarından talep etmeli,
gerekli hallerde yaşlının her türlü gelirini ve servetini kamulaştırabilmelidir. Bu
kuşaklar arası yardımlaşma sorumluluğunun ve bilincinin bir değer olarak canlı
tutulması için önemlidir.
Toplumdaki yoksul ve muhtaç durumda olan herkesi kapsayacak bu sistem kurulduktan sonra, Sosyal Yardımlaşma Fonunun gelirleri, sosyal yardım bütçesine
aktarılmalıdır. Sosyal Yardım Vakıfları lağvedilerek, fondan ayrılacak bir miktar,
olağan dışı ve ani olarak ortaya çıkan ihtiyaçların (tabi afet, kaza, yangın gibi)
karşılanabilmesi için Valilerin ve Kaymakamların kullanımına verilmelidir.
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II. KADIN POLİTİKALARI
Avrupa’da tarih içinde kilisenin kadına karşı aşağılayıcı ve yok sayıcı tutumu, Fransız devrimini başlattığı eşitlik mücadelesinin alt başlıklarından biri olarak, kadın-erkek eşitliği taleplerini gündeme getirmiştir. Daha sonra kapitalizmin gelişmesi ile,
eşitlik talebine çalışma, istihdam, ücret eşitliği gibi talepler de eklenmiştir.
Arzın büyütülerek işgücünün ucuzlaması için en etkin yol kadınların iş gücü piyasasına katılmalarını sağlamaktır. Bu itibarla kadının statüsünü tanımlayan en
etkin faktör kadının çalışması olmuştur. Bu süreç zarfında ev kadınlığı ve annelik
statüleri aşağılanarak değersizleştirilmeye başlanmıştır.
Bu durum kadını doğallığından uzaklaştıran, sorumluluklarını ve hayat yükünü artıran sonuçlar doğurmasına rağmen ‘kadın hakkı’ olarak tanımlanmış, gelişmenin
ve ilerlemenin önemli göstergelerinden biri olarak kabul ettirilmiştir.
Batıda, kısaca değindiğimiz sebeplere bağlı olarak gelişen kadın hareketi ve feminist ideoloji, kapitalistlerden ve seküler kesimlerden büyük destek görmüş ve bu
iş birliği güçlü bir şekilde devam etmektedir.
Çeşitli Türk toplumlarında İslam öncesi dönemde olduğu gibi, İslam sonrası dönemlerde de kadının ailede ve toplumda statü sorunu olmamıştır. Türk kültüründe
kadın, tıpkı erkek gibi sorumlulukları ve bununla bağlantılı hakları ve yetkileri olan
bir konumda bulunmuştur.
Toplumun temel değerlerinin kaynağını oluşturan İslam cinsiyete, soya, renge
hatta inanca dayalı ayrımları reddetmekte, haklardan ziyade sorumluluklara vurgu yapmaktadır. Kadın-erkek ayrımı yapılmaksızın her insan kul olarak yaratana
karşı, insan olarak kendisine, ailesine, komşularına, toplumuna, insanlık ailesine,
yaşadığı topraklara, tabiattaki her canlıya ve cansız varlıklara karşı sorumludur.
Haklar sorumluluklarla bağlantılıdır ve sorumlulukla tanımlanır. Mesela ana-babanın hakkı, çocuklarının sorumluluk alanında yer alır.
Evlilik müessesesi de haklardan ziyade sorumlulukları öne çıkarır. Evliliği ve aileyi ayakta tutmak vazifesi, her bir bireyin sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesi ile mümkündür. Bu sebeple aile, fonksiyonları ile tanımlanan bir müessesedir.
Ailenin temel fonksiyonları, bireylerin beslenme, barınma, güvenlik gibi hayati
ihtiyaçlarının yanı sıra fiziksel, ruhsal, duygusal ihtiyaçlarının da karşılanması ola-
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rak tarif edilir. Bir eşin ilgi, sevgi, saygı görme hakkı, diğer eşin ilgi, sevgi, saygı
gösterme sorumluluğundan kaynaklanır.
Ülkemizde kadın hareketinin başlangıcı Osmanlının son dönemine rastlar. Batılılaşma hareketinin etkisi, değişen üretim ilişkileri ve sosyal hayat, Osmanlı kadınlarında da karşılık üretmiştir. Eğitimli ve yönetici sınıfına mensup kadınların
başlattığı bu hareket, Cumhuriyet sonrasında da devam etmiştir.
Feminist ideolojinin etkisi ile şekillenen kadın hareketinin gündeminde, Türk kadınının gerçek sorunları ve öncelikleri hiçbir zaman yer bulamamıştır. Hareketin
öncelikleri daima ideolojik hedeflere göre belirlenmiştir. Bu sebeple kadın hareketi toplumda güçlü bir taban oluşturamamıştır.
1980 sonrası dönemde mütedeyyin ailelerin kızlarının üniversite eğitimine katılmalarıyla birlikte, üniversitede ve kamusal ortamlarda ortaya çıkan ‘başörtülü
kızlar’ devlete, medyaya, sermayeye, bilime, sanata, kültüre hâkim olan seküler
çevrelerce tehdit olarak algılanmıştır.
Başörtülü kadının eğitim yoluyla toplumsal konumu değiştiği halde sekülerleşmemesi, yani Müslüman ve yerli kimliğini muhafaza etmesi ilgili çevrelerin iktidarlarını, kendilerinden olmayan hatta karşıt oldukları ile paylaşmak zorunda
kalmaları anlamına gelmektedir. Bu sebeple başörtüsü sorunu bu ülkenin en zor
aşılan sorunu olmuştur.
Kendilerini kadın hakları savunucusu olarak tarif eden kadın dernekleri, başörtüsü sebebiyle okuma hakkı, çalışma hakkı elinden alınan kadınlara gözlerini kulaklarını kapatmışlar, hatta başörtüsünü ataerkil kültürün kadın üzerinde baskı
kurma aracı olarak tarif etmek suretiyle uygulamayı desteklemişlerdir.
Bu çevreler bir yandan başörtüsüyle ve başörtülülerle mücadeleyi sürdürürken,
diğer yandan başörtüsünün kaynağı olan değerler sistemini ve bu değerlerin taşıyıcısı olan aile kurumunu zayıflatmaya, hatta yok etmeye yönelik çalışmalara
yönelmişlerdir. Bunun için en güçlü araç olarak kadın hakları söylemi ve kadın
hareketi öne çıkarılmıştır.
1990’da muhafazakâr reflekslerle kurulan Aile Araştırma Kurumu’na feminist
hareket şiddetle tepki göstermiş, ataerkil ve baskıcı bir kurum olan “ailenin” kadını aşağıladığı, ikincilleştirip sınırlandırdığı gibi tezlerle ailenin güçlendirilmesine yönelik çalışmalara karşı çıkmışlardır. Bu tartışmalar siyaseti de etkilemiş ve
1991’de kadın derneklerinin taleplerini karşılamak üzere, Kadının Statüsü ve
Sorunları Genel Müdürlüğü (KSSGM) kurulmuştur.

42

ÜLKEMİZDE AİLENİN DURUMU VE AİLE POLİTİKALARI RAPORU

Feminist olmayanın çalıştırılmadığı, feminist tezlerin ve taleplerin adeta bir devlet
politikası olarak dillendirildiği KSSGM, feminizmin en önemli destekçisi olmuştur.
Başbakanlığa bağlı bir kamu kurumu olmasına rağmen, ‘kadına karşı şiddete hayır’ yürüyüşleri tertipleyen, devleti ve bir takım devlet politikalarını ataerkillikle
suçlayan açıklamalar, raporlamalar gibi faaliyetler içinde olabilmiştir.
Kadın sorunu “aile içi şiddet” sarmalına hapsedilmiş, diğer kadın sorunları adeta
yok sayılmıştır. Kadının işyerinde karşılaştığı şiddet, mobing, cinsel istismar vs.
görmezden gelinmiş, evlilik içi tecavüz yaygın bir sorun gibi sunulurken fuhuş
sektöründeki kadın istismarı sorun edilmemiştir. Bu çevrelerce çocuk yaşta evlilik
sorunken, çocuk yaşta cinsel birliktelik bireysel özgürlük alanında, bireyin tercihi
olarak değerlendirilmiştir.
Kadın istihdamı, kadının birey olarak güçlenmesi ve aileden bağımsızlaşabilmesinin aracı olarak tarif edilmiştir. Erkek ailesi için, kadın birey olabilmek için çalışmalıdır, şeklinde formüle edilebilen bu anlayış aile kurumunun temelini sarsmaktadır. Halbuki aile, kadın ve erkeğin ortak iradeleriyle oluşan, gelir ve giderlerin
ortak olduğu, “benlerin” “bize” evirildiği bir kurumdur. Bu kurumu oluşturan bireylerin birinin “benliğine” yapılan vurgu, ailenin doğasıyla bağdaşmamaktadır.
2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının kurucu Bakanı, söz konusu genel müdürlük kadroları ve feminist kadın derneklerince âdete abluka altına alınmış, kadına karşı şiddet konusu alabildiğince büyütülerek ülkenin en önemli gündemlerinden biri haline getirilmiştir. Bu yönde oluşan kamuoyu, Avrupa Birliğince
tasarlanan ‘Aile İçi Şiddetle Mücadele Sözleşmesi’nin (İstanbul Sözleşmesi)
çekincesiz olarak imzalanmasını tartışamamıştır. Ülkemizde kadın politikalarını
tanımlayan metinler; anayasa’nın 10. maddesinde 2010 yılında yapılan değişikle
cinsiyet eşitliğinin kadın lehine pozitif ayrımcılığı öngören düzenlemesi; taraf olduğu uluslararası sözleşmelerden CEDAW ve İstanbul Sözleşmesi ile 6284 Sayılı
Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi yasasından oluşmaktadır.

1. CEDAW Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi
Sözleşmesi
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesini ülkemiz 1985 yılında onaylamış, bu sözleşme 1986 yılında yürürlüğe
girmiştir. CEDAW, kadın ve erkek arasındaki her türlü eşitsizliğin ve eşitsizlik yaratan her türlü durumun telafisi için, sözleşmeye taraf devletlerin tedbirler almasını öngörmektedir. Ülkemiz CEDAW’ın öngördüğü düzenlemelerin tamamını
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gerçekleştirmiş, kadın ve erkeğin hukuki, ekonomik, sosyal, kültürel haklar bakımından fırsat eşitliğini sağlamıştır.
Her ne kadar kadınların bir kısmının söz konusu hakları kullanma bakımından
dezavantajlı durumda olmalarından dolayı, cinsiyete dayalı fırsat eşitsizliğinden
bahsedilmekte ise de eşitsizliğin kökenindeki yoksulluk, eğitimsizlik, bilişsel gelişim yetersizliği gibi sebepler ve bu sebeplere bağlı olarak fırsat eşitsizliğinin
muhatabı olan erkeklerin varlığı göz ardı edilmektedir.
Ancak Sözleşmenin 6. maddesinde düzenlenen ‘Taraf devletler, kadın ticareti ve
fahişeliğin istismarının her şekliyle önlenmesi için, yasa dahil her türlü önlemi alacaktır’ şeklindeki düzenlemenin gereğinin yapılıp yapılmadığı tartışmaya açıktır.
Çünkü kadın sorunları ve kadına şiddet her daim gündemde tutulmasına rağmen,
kadın ticareti ve fahişelik müessesesi hiç kimse tarafından dikkate alınmamaktadır.
Kadının cinsel amaçlarla kullanılması, kadın ticareti en ağır kadınlık sorunu olmasına
rağmen, başlık parası ile kadının bir bedel karşılığı evlendirilmesine gösterilen tepki
ve hassasiyet, kadın bedeninin alenen ve fiilen metalaşmasına gösterilmemektedir.
Bu arada zinanın suç olmadığı ve bu alanda alabildiğine özgürlükçü bir tutum sergilenirken, fuhuşla mücadele etmenin zorluklarını da kabul etmek gerektir.

2. İstanbul Sözleşmesi
11 Mayıs 2011 de İstanbul’da imzalanan ‘Kadına Karşı Şiddet ve Aile İçi Şiddetin
Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele’ başlıklı Avrupa Konseyi Sözleşmesi 1 Ağustos
2014 tarihinde, sözleşmeyi imzalayan ülkelerden 12 ülkenin onaylamasıyla yürürlüğe girmiştir.
İstanbul Sözleşmesini imzaladığı halde -25 ülke imzalamıştır- onaylamayan ülkelerin temel çekincelerini ‘sözleşmenin yalnızca toplumsal cinsiyet üzerine yoğunlaşarak diğer şiddet nedenlerini kapsamaması, sadece cezalandırmaya odaklanarak diğer ara çözümler üzerinde durmaması, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet/
cinsel tercih/ toplumsal cinsiyet kimliği’ gibi ifadelere yer vermesi’ gibi hususlar
oluşturmaktadır. Sözleşmenin onaylanması durumunda oluşturulması gereken
yeni hizmet ve kurumların getireceği ilave maliyetler, bazı ülkeler için onaylamama gerekçesini teşkil etmiştir.
İstanbul Sözleşmesi özü itibarıyla, toplumsal cinsiyete dayalı kadına şiddetle mücadeleyi esas almak suretiyle, kadına yönelik şiddetin tek sebebi olarak toplumsal cinsiyet
eşitsizliğini göstermekte ve taraf devletleri de bu kıskaca sıkıştırmaya çalışmaktadır.
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Bu yaklaşıma göre, temel hedef olan toplumsal cinsiyetlerin eşitlenmesi durumunda, kadına şiddet de yok olacaktır. Bu diyalektiğin rasyonel olmadığı ortadadır. Eğer kadına şiddetin biricik sebebi toplumsal cinsiyet eşitsizliği olsaydı,
cinsiyet eşitliği hedefine en çok yaklaşmış olan İskandinav ülkelerinde kadına
şiddetin yok olması, ya da en aza inmiş olması gerekirdi. Oysa bu ülkelerdeki
kadına şiddet ve kadın cinayetleri, bizim gibi toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin hakim olduğu varsayılan ülkelerden daha yüksek oranlardadır.Dolayısıyla İstanbul
Sözleşmesi’nin tek ve nihai hedefinin kadına şiddeti ortadan kaldırmak olmadığı,
bunun dışında amaçlarının da olabileceğini düşünmemiz gerekmektedir.
Bu arada sözleşme şiddetle mücadeleyi, şiddet fiillerinin ceza yasalarınca suç
kapsamına alınması suretiyle yürütülmesini önermektedir. Bu yönüyle sözleşmenin mücadele enstrümanları, oldukça realist gözükmektedir
Yürürlükteki Ceza Kanunumuz, Sözleşmede zikredilen şiddet davranışlarını (fiziksel şiddet, cinsel şiddet, psikolojik şiddet) zaten suç olarak kabul etmektedir. Bu
bakımdan sözleşmeye uygun olarak, bu şikayetlerin Aile Mahkemesi’ne değil,
Ceza Mahkemelerine yönlendirilmesi daha etkin sonuçlar üretecektir.
Avrupa Birliği üyesi çok sayıdaki ülkenin imzalamasına rağmen onaylamaktan
imtina ettiği Sözleşmenin, ülkemiz için problem teşkil etmemesi beklenemez. Dolayısıyla devlet ve toplum açısından sorun yaratan hususları şöylece belirtilebilir:

a) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Sözleşmenin 3. maddesinin (c) bendi toplumsal cinsiyeti, “kadınlar ve erkekler
için toplum tarafından uygun görülen ve sosyal olarak inşa edilen roller, davranışlar, eylemler ve nitelikler” olarak tanımlamaktadır. Sözleşmenin kabulü ile
birlikte ‘toplumsal cinsiyet eşitliği’, bir amaç ve politika olarak ülkemiz yönetiminin ilkeleri arasına girmiştir. İlgili yasalar, yasa uygulamaları, yargı süreçleri
toplumsal cinsiyet eşitliği prensibini gözetmek durumundadır.
Bu kavram, esas itibariyle her toplum ve her kültür için sorun yaratma potansiyeli
taşımasının yanı sıra, bizim gibi Müslüman toplumların temel değerleriyle de çelişen ve çatışma üreten sonuçlara yol açacak bir istidat taşımaktadır.
Fıtri farklılıkları dışlanan kadın ve erkeğe ilişkin dini, kültürel, sosyal kabullerin ve
beklentilerin reddedilmesi, belirsiz, tanımsız bir alan üretmektedir. Bu politikalar
erkeği ve kadını kültürel tanımlarından uzaklaştırmakla kalmayıp, doğal/ fıtri yapılarından da uzaklaştırıp aynılaştırmayı getirmektedir. Böyle bir gelişmeden kimin
ne fayda sağlayacağının cevabı belli değildir. Ruj süren erkek ile tespih sallayan
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kadın ideali neye hizmet edecektir? Kadını ve erkeği her türlü bağdan/ baskıdan
kurtarmak, sınırları yok etmek ve her iki cinsi özgürleştirmek olarak idealleştirilen
‘cinsiyet eşitliği’ sağlandığında, ortada ne kadın ne de erkek kalmayacağı için, bu
ideal asla gerçekleşmiş olmayacaktır!
İslam dini kadını ve erkeği kulluk statüsünde eşdeğer, fakat farklı formatlarda öngörmektedir. Kadının ve erkeğin yaradılış özellikleri ile müsemma sorumlulukları,
sorumluluklarıyla bağdaşık hakları mevcuttur. Esas çelişki kadınlık/ erkeklik durumlarından önce, insan tanımlarında ortaya çıkmaktadır. Müslüman toplumlarda
insan, sorumlukları ile tanımlanır. İnsan önce yaratana, sonra da en yakınlarından
başlamak üzere, ilişkide bulunduğu herkese ve her şeye karşı sorumludur. İnsan
yaşadığı çevrenin bir parçası olarak konumlandırılmış, dâhil olduğu o bütünün
sağlıklı ve adil bir biçimde yaşatılmasından, korunmasından sorumlu kılınmıştır.
Karı ve kocanın birbirinden toplumsal kabullere uygun hareket etmelerini beklemeleri en doğal hakları iken, bir kadının bu türden bir beklentiyi ‘toplumsal cinsiyete dayalı şiddet’ olarak iddia etmesi, devletin (yasama, yürütme ve yargı erklerinin) İstanbul Sözleşmesine paralel bir pozisyon almasının ne tür bir karmaşaya
yol açabileceğini düşünebilir misiniz?
Şu anda bir yandan örgün eğitim süreçlerine ‘değerler eğitimini’ katmaya çalışırken, öbür yandan toplumsal cinsiyet eşitliğinin bir değer olarak ders kitaplarına
yerleştirilmesi için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Millî Eğitim
Bakanlığının yürüttüğü yoğun çalışma, Türkiye’nin yaşadığı çelişkilerin adeta resmidir. En kadim değerler olan adalet, merhamet, diğerkâmlık, paylaşma hangi
paydada tarif edilecektir? Bu değerler kaynaklarından (din, gelenek) koparıldığında nereden beslenecektir? Bu değerler, aydınlanma hareketinin ürünü müdür ki,
modernizemin topraklarında hayat bulsunlar? Toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesi bu
kadim değerlerle nasıl bağdaştırılabilir? Bütün bu sorunlar yakın gelecekte, çok
daha karmaşık bir şekilde toplum, eğitim ve insan sorunu olarak karşımıza çıkacaktır. Türkiye bu faciyaya karşı şimdiden hazır olmalıdır.
Ülke olarak enerjimizi ve imkânlarımızı Batının üretip önümüze sürdüğü kadın-erkek çelişkisi sorunuyla heba etmek yerine; insana saygılı, hakkaniyet ve merhamet sahibi, diğerkâm, çevresindeki herkese ve her şeye karşı sorumluluk duyan
çocuklar yetiştirmeye yöneltirsek, bu konudaki sorunları doğal olarak çözmüş
veya sınırlamış olabiliriz.
Sonuç olarak İstanbul Sözleşmesi ile mevzuatımıza giren toplumsal cinsiyet ve
toplumsal cinsiyet eşitliği ideali kadının kadın olarak kalmasına, erkeğin erkek
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olarak kalmasına yönelik ciddi bir tehdittir. Dolaylı olarak üçüncü cins de denilen
eşcinselliği öneren bir başka muhteviyat yatmaktadır bu projenin altında.
Zaten sözleşmenin 4. Maddesinin 3. Fıkrasıyla mağdur haklarını korumaya yönelik önlemler için her türlü ayrımcılık dışlanırken, cinsel yönelim ve cinsel kimlik sebebiyle de ayrımcılık yapılamayacağını vurgulamak suretiyle üçüncü cinse,
eşcinselliğe meşruiyet sağlamaktadır. Yani bu sözleşme ile kadın erkek dışındaki
sapkın cinsel kimliklere meşruiyet alanı açılmak istenmektedir.

b) Toplumsal Cinsiyet Kimliği/ Cinsel Yönelim
Sözleşmenin temel haklar, eşitlik ve ayrımcılığın yapılmaması başlıklı 4. maddesinde: ‘Taraflar bu sözleşme hükümlerinin, özellikle de mağdurların haklarını
korumaya yönelik tedbirlerin, cinsiyet, toplumsal cinsiyet, ırk, dil, din, siyasi veya
başka tür görüş, ulusal veya sosyal köken, bir ulusal azınlıkla bağlantılı olma,
mülk, doğum, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği, sağlık durumu, engellilik, medeni hal, göçmen veya mülteci statüsü veya başka bir statü gibi her
hangi bir temele dayalı olarak ayrımcılık yapılmaksızın uygulanmasını temin edeceklerdir.’ denilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus “Cinsel yönelim” tanımıyla, cinsiyetin doğuştan değil, kişinin tercihine göre sonradan
belirlendiği kabul edilmektedir.
Buna göre şiddet mağdurlarını korumaya dönük tedbirler, LGBT bireyleri de kapsayacak şekilde düzenlenmek durumundadır. 6284 Sayılı Yasa bu hususu düzenlememiştir. Şiddeti önleme bahsinde de, şiddet mağdurlarına verilecek hizmetler
bahsinde de, bu bireyler için özel bir düzenleme yapılmamıştır. Özellikle koruma
kararı alınan LGBT bireylerin korunacağı sığınma evlerinin olmaması, GREVIO
raporlarında eksiklik olarak karşımıza çıkarılacak hususlar arasındadır.
LGBT bireylerin cinsel kimlikleri, sözleşmenin onaylanması ile, dolaylı olarak bile,
olsa yasal bir statü altına alınmış durumdadır. Böylece bu grupların temel haklar dışında başka alanlarda da –medeni haklar çerçevesinde– hak talepleri için bir kanal
açılmış durumdadır. Türkiye bu tür gelişmelere karşı hazırlıklı olmak durumundadır.

c) Devletin Tazminat Yükümlülüğü
Sözleşmenin 30. Maddesinin 2. Fıkrası ‘şiddet sonucu ciddi bedensel zarar görmüş ya da sağlığı bozulmuş olan ve uğradıkları zarar fail, sigorta ya da devlet tarafından finanse edilen sağlık ve sosyal hizmetler gibi diğer kaynaklar tarafından
karşılanmayanlara yeterli miktarlarda devlet tazminatı ödenir. Devletin ödediği
tazminatı failden geri talep etmesine engel yoktur.’ denilmektedir.
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Bu madde imzaya açılırken, çekince konulması mümkün maddelerden olmasına
rağmen her hangi bir çekince konulmamıştır. Fakat bu husus bir alt mevzuatla da
düzenlenmiş değildir.

3. 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin
Önlenmesi Yasası
Aile içi şiddetle mücadele kapsamındaki ilk özel düzenleme, 1997 yılında yürürlüğe giren, 4320 Sayılı ‘Ailenin Korunması Kanunu’ olmuştur. Kanun kapsamında,
sadece aile içinde vuku bulan şiddet olaylarıyla ilişkili tedbirler düzenlenmektedir.
İstanbul Sözleşmesi onaylandıktan sonra, Sözleşmenin uygulanmasını düzenleyen
6284 Sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun”
yürürlüğe girmiştir.Kanun, İstanbul Sözleşmesinin uygulaması için çıkarılmış olmakla birlikte, içeriğinin büyük oranda İstanbul Sözleşmesine uymadığı görülmektedir.

a) Aile İçi Şiddet ve Kadına Karşı Şiddet Tanımları
Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi şiddeti oldukça geniş bir şekilde tanımlamaktadır. Sözleşmenin 3’üncü maddesinin (a) fıkrasına göre; “‘kadınlara yönelik
şiddet’, bir insan hakları ihlâli ve kadınlara yönelik ayrımcılığın bir biçimi olarak
anlaşılmaktadır. İster kamusal ister özel alanda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik zarar veya ıstırap veren veya verebilecek
olan, toplumsal cinsiyete dayalı her türlü eylem ve bu eylemlerle tehdit etme,
zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakma anlamına gelir.”
Tanımda dikkati çeken husus, kadına şiddetin toplumsal cinsiyete dayalı bir eylem
olmak durumunda olmasıdır.
6284 sayılı Kanunda şiddet, “Kişinin, fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmesiyle veya acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren, toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel,
cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranışı ifade eder.”
şeklinde tanımlanmaktadır.
6284 sayılı Kanun, Sözleşme hükümlerinin uygulanmasını düzenlerken, kadına
karşı ve aile içi şiddeti oldukça geniş bir çerçevede tanımlamış, şiddetin türlerine (fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik) ilişkin tanımlamalar geliştirmemiştir.
Özellikle, oldukça muğlak kavramlar olan psikolojik şiddet ile ekonomik şiddet
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için kanunun öngördüğü eylem ve davranışların neler olduğunun belirlenmemiş
olması, uygulamada önemli sorunlara yol açabilmektedir.
Tartışma esnasında eşlerden birinin sesini yükseltmesi, eşler arası geçici küslük
ya da eşlerden birinin diğerini eleştirmesi gibi her ailede olabilecek durumlar,
ilgili literatürde ‘şiddet’ olarak tanımlanabilmekte ve yasada belirtilen psikolojik
şiddet tanımının içinde görülüp yasa kapsamında işlem ihdas edilebilmektedir.
Ayrıca Kanun yaptığı tanımla, kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin her türlüsünü tamamen kendi uhdesinde görmekte, başka kanunların kapsamındaki hususları da kapsamına alarak, kendine özel müdahale esasları öngörmektedir. Şiddet
şikayetlerine ilişkin olarak Aile Mahkemelerini görevlendirmekle, Ceza Kanunu
kapsamındaki suçlardan olan fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet eylemlerinin Ceza
Kanunu kapsamında yargılanmasını engelleyebilmektedir.
Bu itibarla Kanun, şiddet türlerini saymakla iktifa etmeyip, bu fiillerle neyin kasdedildiğine de açıklık getirmelidir. Şiddetin türü ve içeriği ile alınacak tedbir kararları arasında bağ kurulmalıdır. Koruma tedbirleri Kanunun kapsamına ve amacına
uygun olarak yeniden belirlenmeli, aile içi şiddet ve kadına karşı şiddet tanımları
hukuk yargısının müdahale etmesi gereken alana uygun olarak yapılmalıdır.
Bu Kanunda yer alan ve Ceza Kanununda suç sayılan şiddet fiillerine (fiziksel şiddet, psikolojik şiddet, cinsel şiddet) ilişkin düzenlemeler iptal edilmeli, bu konular
tamamen ceza yargısına bırakılmalıdır.
Kanunun, kadına yönelik şiddeti, “Kadınlara yalnızca kadın oldukları için
uygulanan veya kadınları etkileyen cinsiyete dayalı bir ayrımcılık ile, kadının
insan hakları ihlaline yol açan ve bu kanunda şiddet olarak tanımlanan her türlü
tutum ve davranışı” olarak tanımlamaktadır.
Kadına şiddetin, “kadın” olmaktan kaynaklandığı ve “cinsiyete dayalı bir ayrımcılık” olduğu şeklinde tanımlanması, şiddetten ziyade cinsiyeti öne çıkarmakta, şiddet sorununu cinsiyetçi bir perspektife indirgemektedir. Oldukça geniş bir şekilde
tanımlanmış olan, şiddetin vuku bulmasını dahi zorunlu görmeyip şiddet ihtimalini
de şiddet kapsamında değerlendiren ve kadına şiddeti kadın olmakla izah eden
bu düzenleme çerçevesinde, şiddetle mücadelenin tek yolu “toplumsal cinsiyet
eşitliğinin” kabulü ve ihdası olmaktadır.
Fakat şuna da dikkat edilmelidir ki, aile içi şiddetin mağduru erkek veya çocuk olduğunda durum değişmekte, şiddetin cinsiyetle ilişkisi tamamen koparılmaktadır.
Aile içi şiddetin ve kadına karşı şiddetin sebepleri anlaşılmadan, bir takım kalıp
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yargılarla şiddeti tanımlamakla çözüm üretilemeyeceği görülmeli ve buna göre
gereği yapılmalıdır. Bütün araştırmaların ortaya koyduğu alkol kullanımı, madde
kullanımı, kumar alışkanlığı gibi şiddete yol açan sebepleri yok sayan bir mücadele eksik kalmaya mahkûmdur.
Evlilik içi cinsel şiddet iddiaları, sair cinsel suçlar kapsamında değerlendirilmemelidir. Evlilik sözleşmesi eşler arası cinselliği meşrulaştırdığı gibi, eşlere bu konuda hak ve sorumluluklar da yüklemektedir. Karı-koca arasındaki cinsel şiddet ve
tecavüz gibi iddialar, çok özel bir alana tekabül ettiği için ispatı da oldukça güçtür. Bu şekildeki şikâyetler doktor, psikolog ve evlilik danışmanı gibi uzmanların
görüşleri doğrultusunda değerlendirilmelidir. Eylemin Kanunda belirtilen suçlar
kapsamında olmaması durumunda, eşlerden birinin veya her ikisinin, sorunun çözümlenmesi için gerekli uzman desteği almalarına hükmedilebilmelidir.

b) Önleyici Tedbirler
Kanun, aile içi veya kadına karşı şiddet durumlarında verilebilecek önleyici ve
koruyucu tedbirleri, yetkili makamlara göre sıralamıştır (Md. 3, 4, 5).
Bu düzenlemelere göre koruyucu ve önleyici tedbir makamları, mülki amirler ve
aile mahkemeleridir. Gecikmesinde sakınca görülen hallerde, kolluk amiri de tedbir kararı alma yetkisine sahiptir.
Koruyucu ve önleyici tedbirlerin, şiddetin türü veya şekli ile bağlantısı kurulmamış, hangi durumda hangi tedbir kararının alınacağı mülki amirlere, hâkimlere
ve kolluk amirlerine bırakılmıştır. Bu nedenle kolluk amirleri ve hâkimler şikâyete
konu olan şiddetin türünden ve içeriğinden bağımsız olarak, kadının daha sonra
ağır bir şiddete maruz kalma ihtimaline binaen, failin “evden uzaklaştırılması”
tedbirini sıklıkla uygulamak zorunda kalmaktadır. Çünkü erkeğin evden uzaklaştırılması kararı alınmadığı takdirde, aynı kadının daha sonra şiddete maruz kalması
halinde karar mercii, şiddetin sorumlusu olarak suçlanıp, medya ve kamuoyu linçiyle karşı karşıya kalmaktan çekinmektedir.
Failin evden uzaklaştırılması kararı, mağdurun fiziksel olarak şiddet görmesi, dahası şiddet riskinin devam ediyor olması durumunda işlevseldir. Bu tedbir fail için
öngörülmüş bir ceza değil, mağdurun zarar görmesi ihtimalinin önüne geçmek
amaçlıdır. Kanunda böyle bir belirleme olmadığı halde, en etkin koruma tedbiri
olarak görülen failin aileden (evden) uzaklaştırılması kararı, sözel şiddet, ekonomik şiddet ve duygusal şiddet şikâyetlerinde de uygulanabilmektedir.
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İstanbul Sözleşmesi “önleme” tedbirleri olarak, hiyerarşik cinsiyet algısıyla mücadele edilmesi, toplumun kadın erkek eşitliği hususunda eğitilmesi, bu konudaki
farkındalığın artırılması ve şiddet içerikli davranış modellerinin değiştirilmesi için
eğitim programları geliştirilmesi ve şiddet faillerinin tedavi edilmesi gibi hususları
saymaktadır. Bunlar kadına karşı şiddetin sosyal, kültürel ve kişisel sebeplerinin
ortadan kaldırılmasına yönelik önlemler olmaktadır.
Kanunun öngördüğü “önleme” tedbirleri ise, şiddet vuku bulduktan ve aile mahkemesine intikal ettikten sonra hâkimin alacağı kararlara bağlanmaktadır. Şiddeti
önleme, şiddetin tekrarını önlemek olarak görülmekte ve hâkimin görevi olarak
sayılmaktadır. Bu tedbirler, faili şikâyet konusu davranışından men etmek, müşterek konuttan uzaklaştırmak, madde ya da alkol kullanıyorsa muayene ve tedavisine karar vermek şeklinde sıralanmıştır.
Kanun, İstanbul Sözleşmesinin önleme tedbirlerinden sadece failin şiddet içeren
davranışının sebebi olan madde ya da alkol bağımlılığının tedavisi konusundaki
tedbiri, önleyici tedbirlerden olarak düzenlemiştir. Ancak bu hususun uygulanmasında sorunlar yaşanmakta, Sağlık Bakanlığınca mahkeme kararı olsa dahi
hasta istemediği takdirde tedavi hizmeti verilemeyeceği ileri sürülmektedir. Oysa
Sözleşmenin de işaret ettiği şiddeti önleme tedbirleri, şiddete yol açan sebeplerle
mücadeleyi esas almayı gerektirmektedir.
Kanundaki önleyici tedbirler ve koruyucu tedbirler, içerik olarak birbirine benzer
niteliktedir. Koruyucu tedbirler de önleyici tedbirler de mağduru korumaya, şiddetin tekrarını engellemeye matuf düzenlemelerdir. Önleyici tedbirler olarak sıralanan ve failin şikâyete konu davranışlardan men edilmesini öngören kararların
ne derece etkin olacağı tartışmaya açıktır.
Gerçek anlamda şiddetin önlenmesi herkese; insanlar arası ilişki ve iletişimde saygıya
ve anlayışa dayalı doğru davranışların öneminin öğretilmesi ile mümkün olacaktır.
Bu husus Kanunun konusu olmaktan ziyade eğitim, kültür ve sosyal hizmet politikaları ile ilgilidir. Bireyin eğitiminde etkin olan aile, okul, çevre, medya gibi kurumların; saygı, sevgi, hoşgörü, adalet, yardımlaşma, paylaşma, estetik, empati
gibi değerleri merkeze alan bir eğitim sürecini amaçlamaları ön şart olmalıdır.
Bunlar içinde en etkin ve belirleyici kurum olan ailenin, sayılan değerler çerçevesinde yapılanması çok önemlidir. Bu itibarla aileyi koruyan, destekleyen ve güçlendiren “aile politikalarının” etkin bir şekilde oluşturulması hayati önemdedir.
Burada unutulmaması gereken husus, kadına karşı şiddet ve aile içi şiddet, bütün
yönleri ile bir aile sorunudur. Bunu kadın sorunu olarak tanımlayıp, çözümü kadın
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üzerinden inşa etmeye çalışmak sonuç üretememek demektir. Şiddetin sebepleri olarak sayılan olgular da şiddet uygulayan birey de aile kurumundan neşet etmektedir.
Dolayısıyla şiddetle mücadelede, ailelerin karşılaşacakları her türlü sorunda destek
olabilecek sosyal hizmet mekanizmalarını geliştirmek ve uygulamak suretiyle, sorunsuz ve fonksiyonel bir aile modeline ulaşmak her şeyin başında gelmektedir.
Bütün bu ihtiyaçlar çerçevesinde, sosyal yardım ve sosyal hizmet politikaları aileyi merkeze almak suretiyle yeniden yapılandırılmalıdır. Ocağın tütmediği, kazanın
kaynamadığı aile sorunsuz olamaz. Yoksul ve dar gelirli ailelere gelir desteği sağlanmalı, sosyal hizmet kapsamındaki aile bireylerinin tamamına hitap edebilen,
ailedeki her türlü soruna çözüm üretebilecek şekilde çeşitlenmiş eğitim ve danışmanlık hizmetleri, ihtiyaç duyan ailelere mutlaka sunulabilmelidir.
Her şeyden evvel eğitim politikalarının önceliği, “insan” yetiştirmek olmalıdır.
Doğru değerlerle mücehhez kılınan insan, aynı zamanda iyi bir vatandaş, üretken
bir beyin ve işgücü, doğaya saygılı ve bilinçli bir tüketici olacaktır.
Çağımızda medyanın gücü ve etkisi herkesçe kabul edilmektedir. Medyanın ürettiği “algısal dünya”, olgusal olanın önüne geçip onu gölgeleyebilmektedir. Bu yönüyle en çok çocukların ve gençlerin değerler sistemini belirlediği açıktır. Medyanın ürettiği kültlerin, çocuk ve gençler üzerindeki belirleyiciliği her durumda
gözlemlenmektedir. Bu itibarla, günümüzde ailenin rolünün büyük oranda medya
organlarınca gasp edildiğini söylemek yanlış olmayacaktır.
Medya bu gücünden dolayı devlet kontrolünde yayın yapmakta, programların
içeriğinin ve formunun özellikle çocuklara ve gençlere zarar vermesi engellenmeye çalışılmaktadır. Ancak bu konudaki esnek tutum ve özellikle diziler aracılığıyla, toplumun değerlerine ters, insani değerlere uymayan her türlü yanlış davranış topluma zerk edilmektedir. Kanunun öngördüğü toplumu, aileyi, çocukları
ve gençleri olumsuz örneklerden koruma hedefi ile denetim uygulamaları birbiri
ile uyumlu görünmemektedir.
Kültür politikalarının somut kültür unsurları kadar, insana ve hayata dair kültür
değerlerini de içermesi önemlidir. Medya aracılığıyla pompalanan “popüler kültür” ile mücadele, kültür politikalarının önceliği olmak durumundadır. Aksi takdirde insanlığın binlerce yıllık tecrübesinin ürettiği iyiye ve doğruya ilişkin değerler
yozlaşmak ve yok olmak tehlikesi ile karşı karşıyadır.
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c) Koruyucu Tedbirler
İstanbul Sözleşmesi koruyucu tedbir olarak acil durumlar ve risk oluşturan haller
dışındaki şiddet türleri için koruma tedbiri önermemekte, korumayı, şiddet fiillerinin suç kapsamına alınması ve failin cezalandırılması yoluyla sağlamayı öngörmektedir. (İst.Söz. Madde:33,34,35,36,37,38,39,40)
“Hukuki düzenlemeler ve yargılama” konusunda fiziksel şiddet, psikolojik şiddet,
(tehdit veya zorlama yoluyla kişinin psikolojik bütünlüğüne zarar verecek kasıtlı
davranışlar) ısrarlı takip, tecavüz ve cinsel şiddet, zorla evlendirme, kadın sünneti, zorla kürtaj ve zorla kısırlaştırmanın Ceza Kanununda suç olarak düzenlenmesini öngörmektedir. Buna bağlı olarak yargılamanın da ceza mahkemelerince
yapılması kabul edilmektedir.
Sözleşmenin öngördüğü şiddet davranışlarının tamamı, Türk Ceza Kanunu’nda suç
olarak tanımlanmıştır. Sayılı suçların failleri ceza mahkemelerince yargılanmaktadır.
Ancak 6284 sayılı Kanun, koruyucu tedbirleri sıralamak suretiyle, mağduru koruma işlevini uhdesine almış bulunmaktadır. Kanun aile içi ya da kadına karşı
şiddetle ilgili olarak “aile mahkemelerini” görevlendirmiştir. Bu konudaki şikâyetlerin hepsi aile mahkemelerince yargılanmakta ve Kanundaki tedbir kararları
çerçevesinde karara bağlanmaktadır. Bu uygulama ile, konusu Ceza Kanununca
suç sayılan fiillerin faillerinin ceza mahkemelerinde yargılanıp cezalandırılması
engellenebilmektedir.
Failin ortak konuttan uzaklaştırılması, esas itibariyle mağduru korumaya dönük
bir tedbir iken, bu sürenin altı aya kadar uzatılabiliyor olması, failin cezalandırılması şeklinde algılanabilmektedir. Oysa hukuk sistemimizde “evden uzaklaştırmak” şeklinde bir ceza öngörülmediği gibi, hukuk mahkemeleri de böyle bir
cezayı hükmetmezler.
Aynı şekilde kanunda, failin mahkemenin kararını ihlal etmesi durumunda uygulanması öngörülen ve “zorlama hapsi” olarak tanımlanan cezaya aile mahkemesinin hükmetmesi de, usul ve yetki açısından hukuk sistemimize uymamaktadır.
İstanbul Sözleşmesine göre, failin ortak mekândan uzaklaştırılması kararı, ağır
risk içeren durumlarda fail yakalanarak gözetim altına alınıncaya kadar, mağduru
korumak içindir (Md. 52, Acil Engelleme Emirleri). Fail/ şüpheli yakalandıktan
sonra, yapılan sorgulama ve soruşturma sonucu gerçekten tehdit oluşturduğuna
dair kuvvetli şüphe var ise tutuklanır ve mağduru koruma sorunu ortadan kalkar.
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Kanunun düzenlemesinde ve uygulamasında ise, fail ortak konuttan uzaklaştırılmakta, mağdura belli bir mesafeye kadar yaklaşmama kararı verilmekte ve mağdur kadın çeşitli yöntemlerle korunmaya çalışılmaktadır. Korunan kadınlar gizli bir
sığınma evine kapatılmakta, ya da riskin durumuna göre yaşadıkları şehir, işleri,
işyerleri, kimlikleri ve hatta yüzleri değiştirilebilmektedir. Buna mukabil şüpheli
mağduru bulup, amacına ulaşana kadar serbestçe dolaşmaktadır. Her türlü tedbire rağmen de, mağdur korunamadığı takdirde bu durum devletin bütün kurumları
için zafiyet olarak değerlendirilmektedir.

d) Şiddet Şikâyetlerinde Delil Aranmaması
6284 sayılı Kanunun 8. Maddesinin 3. Fıkrasında koruyucu tedbir kararlarının
verilebilmesi için şiddet iddiasına ilişkin delil veya belge aranmayacağı hükme
bağlanmıştır. Bu hususta İstanbul Sözleşmesinde herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Sözleşmenin Koruma Tedbirleri başlıklı 56. Maddesinin (d) ve (h) fıkralarında mağdurun kanıt gösterme hakkından bahisle, yargılama aşamasında
müddeinin ispat yükümlülüğü dolaylı olarak kabul edilmektedir.
Kanun şiddet mağdurunu, delil sunma/ ispat etme yükümlülüğünden muaf tutarken,
bu konuda yalan beyanda bulunanlar için de herhangi bir yaptırım öngörmemektedir.
Şiddet mağduru kadını en ileri düzeyde korumayı hedefleyen bu düzenlemeler,
kadının aleyhine olarak da kullanılmaya müsait görünüyor. Aile içi şiddete ilişkin
düzenlemeler ailedeki bireylerin her biri için geçerlidir. Erkekler de şiddet gördüklerinden bahisle şikâyetçi olabilmekte, muhtemel avantajlarına rağmen (fiziksel,
sosyal, ekonomik) iddiasını ispat ile yükümlü olmadığı için, şikâyetin gerektirdiği
tedbir kararları kadınlar için de söz konusu olabilmekte ve kadınlar da evlerinden
uzaklaştırılmak gibi bir durumla karşı karşıya kalabilmektedir.
Tahmin edilebilir ki evinden uzaklaştırılma, kişi açısından çok önemli sonuçlar üretmektedir. Zanlı (aslında bu Kanuna göre herkes hükümlüdür) yaşadığı, belki de maliki
olduğu evinden atılmakta, içinde bulunduğu durumu sosyal çevresine izah edememekte ve barınma konusunda çaresiz kalabilmektedir. Hele bir de kadının iddiası gerçeğe dayanmıyor ise, erkeğin bu durumu tolere etmesi çok daha güçleşmektedir.
Şiddet iddiasına delil istenmemesi ve evden uzaklaştırma kararının her durumda
uygulanması, kötü niyetli kadınlar ve erkekler için adeta etkin bir silaha dönüşmüş bulunmaktadır.
Nitekim uygulamadan seçilen aşağıdaki örnekler, bu düzenlemelerin ne tür sorunlara yol açabildiğini göstermesi bakımından oldukça açıklayıcıdır.
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İŞTE BAZI FACİA ÖRNEKLERİ
ÖRNEK 1
Kocasını herhangi bir sebeple cezalandırmak isteyen kadın karakola giderek eşinin kendisine şiddet uyguladığını
ya da uygulayacağını beyan ettiğinde, kolluk amiri iddianın doğruluğunu sorgulayamaz ve kadının iddiasının gereğini yapıp, eşin müşterek konuttan uzaklaştırılmasına
karar verir. Bu durumdan haberdar olan kocanın, kendini
anlatabileceği herhangi bir mekanizma bulunmamaktadır. Gerçekte masum olan erkek iftiraya uğramış, evinden
atılmış, çocuklarından ayrı bırakılmış ve damgalanmış bir
halde bir başına kalır. Bu durumda utanç, öfke, çaresizlik
gibi yıkıcı duyguları yoğun bir şekilde yaşayan erkeğin,
sağlıklı kararlar alması, doğru olanı yapması ihtimali oldukça zayıftır.
Bu durumda kalan erkeklerin çok azı sabır gösterip öngörülen süre bitince evine dönebilecek ve aile hayatına
bıraktığı yerden devam edebilecektir. Çoğunluk ise eşine,
evliliğine olan güvenini tamamen yitirecek ve evliliği sona
erdirecektir. Bir kısmı yaşadıklarının sorumlusu olan eşine
karşı şiddetli bir öfke duyup, ilk fırsatta ona zarar verecek,
hatta belki de öldürecektir.

ÖRNEK 2
Karı koca arasında basit bir sebeple tartışma başlar, kadın öfkeyle 155’i arar ve eşinden şikayetçi olur 3-5 dakika sonra siren sesleri eşliğinde bir polis aracı gelir, Siren
sesinden dolayı meraka kapılan komşular camlara, balkonlara çıkar ve kocanın polis eşliğinde karakola götürülüşünü izlerler. ‘Kadın döven erkek’ damgasını kaldıramayan koca, daha o gün boşanma davası açar. Eşinin derin
pişmanlığına ve her türlü yalvarışlarına rağmen evlilik o
anda biter.
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ÖRNEK 3
Kadın, şiddet şikâyeti ile mahkemeye başvurur ve hayati tehlikesi olduğundan bahisle, kimliğinin değiştirilmesini
talep eder. Hâkim kadının ifadesine binaen, Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre kimliğinin ve diğer ilgili bilgi ve belgelerinin değiştirilmesine karar verir. Kadın kendi hayatına ve şahsiyetine ilişkin her şeyinin değiştiği bu
yeni duruma adapte olamaz. Eski hayatına dönmek ister,
fakat bu talebinin karşılanması, ilk talebinin karşılanması
kadar kolay olmamaktadır.

ÖRNEK 4
Eşinden boşanmaya karar vermiş olan kadın dava açmadan önce, eşinin kendisine şiddet uyguladığı şikâyeti ile
ilgili mercie başvurur ve eşin kendisine şiddet uyguladığının kayda geçmesini sağlar. Daha sonra boşanma davası
açar ve eşinden şiddet gördüğünden bahisle, daha önce
alınmış olan tedbir kararını delil olarak sunar. Bu belge,
karşı tarafın kusurlu görülmesi için güçlü bir karine teşkil
etmekte ve gerçekte bu hususta masum olan eş, yüklü bir
tazminat ve nafaka ödemek durumunda kalabilmektedir.
Bu şekilde vuku bulan bir boşanma olayının ertesinde,
haksızlığa uğrayan eşin, sonucu sühuletle kabul etmesini
beklemek beyhude bir davranıştır.
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ÖRNEK 5
Kadın kocasından şiddet gördüğünden bahisle savcılığa
başvurur. Aile mahkemesi kocanın altı ay evden uzaklaştırılmasına hükmeder. Durumu öğrenen koca da savcılığa başvurur ve karısının da kendisine şiddet uyguladığını söyler, ondan şikayetçi olur. Mahkeme kadının altı ay
evden uzaklaştırılmasına karar verir. Ailenin müştereken
yaşadığı konutu altı ay boş kalır.
Bütün bu örnekler, son yıllarda sık sık yaşanmış gerçekler
arasındadır.6284 sayılı Kanunun uygulamasından kaynaklanabilecek olumsuzluklara ilişkin, buna benzer örnekleri
çoğaltmak mümkündür.
Bu itibarla, öncelikle mağdurun beyanıyla işlem tesis etmekten vazgeçilerek, beyanın gerçeğe uygunluğu tespit
edildikten sonra işlem başlatılmalıdır. Acil durumlarda ve
riskli hallerde ilk etapta delil aranmaksızın tedbir alınabilir,
ancak daha sonra iddianın gerçekliği gene de araştırılmalıdır.
Psikolojik ve sözel şiddet ile alkol ve madde kullanımına
bağlı şiddet vakalarında mahkeme, failin zorunlu olarak
rehabilitasyon ve/veya tedavi programlarına katılmasına
hükmedebilmeli ve hükmün ifası için gerekli hukuki düzenlemeler yapılmalıdır.
Bu bakımdan koruyucu tedbirler, mağduru korumak amacına uygun olarak yeniden tanzim edilmelidir. Mağdurun
gerçek anlamda korunması, tehdit oluşturan kişinin toplumdan yalıtılması ile mümkün olacağından, kimlik bilgilerinin, işyerinin, yüzünün değiştirilmesi gibi tedbirlerin,
riskin bertaraf edilmesinin mümkün olamadığı durumlarda
uygulanması için gerekli düzenleme yapılmalıdır.
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e) Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale
İstanbul Sözleşmesi, (Md. 50) “Acil Müdahale, Önleme ve Koruma” başlıklı düzenlemesinde, acil ve ağır risk içeren durumlarda kolluk kuvvetlerinin mağdurlara
yeterli ve hızlı koruma imkânları sunabilmesine dair hukuki tedbirlerin alınmasını
öngörmektedir.
Sözleşmenin 51. Maddesi, ilgili birimlerin yetkililerince ölüm riskinin, durumun
ciddiyetinin ve şiddetin tekrarlanması riskinin değerlendirilmesi yapılarak, riski
yönetmek ve koordineli bir şekilde destek ve güvenlik sağlamak üzere, gerekli
hukuki ve diğer tedbirlerin alınmasını hükme bağlamıştır.
6284 sayılı Kanun acil müdahale gerektiren durumlara ilişkin özellikli bir tedbir
öngörmediği gibi, acil durumu tanımlayacak “risk değerlendirme” prosedürünü
de belirlememiş, şiddetin her türlüsüne aynı tedbirlerle müdahaleyi esas almıştır.
Başka bir ifadeyle kanun, her şiddet şikâyetini acil müdahale kapsamında değerlendirerek, sadece acil müdahale gerektiren hallerde geçerli olması gereken delil
aranmaması ilkesini ve failin ortak konuttan uzaklaştırılması ve mağdura yaklaşma yasağı gibi tedbirleri her durumda uygulanabilecek şekilde düzenlemiştir.
Bugün 6284 sayılı Kanun acil müdahale gerektiren hallerde, failin evden uzaklaştırılması tedbir kararı alınarak, tehlikenin muhatabı olan kadın korunmaya çalışılmaktadır. Kadını korumak için devlet oldukça yüksek maliyetlere katlanmaktadır. Polis marifetiyle yakın koruma, elektronik kelepçe ile takip, kadını yüksek
korumalı ve gizli bir adreste saklama, kimliğini, işini hatta yüzünü değiştirme gibi
yüksek maliyet gerektiren yöntemler tam bir koruma sağlayamadığı gibi, adeta
mağdurun cezalandırılması gibi bir sonuca yol açmaktadır.
Bu düzenlemelerin uygulamada yarattığı sorunlara daha önce değinmiştik. Dolayısıyla 6284 sayılı Kanunda yapılacak değişiklik ile, riskli görülen hallerde risk
değerlendirmesini yapacak kurumlar ve riskin durumuna uygun olarak alınacak
tedbirler belirtilmelidir.

f) Uzlaşmanın Engellenmemesi
İstanbul Sözleşmesi “Uzlaşma Yasağını” öngörmez, sadece zorunlu uzlaşmayı,
yani eşleri uzlaşmaya zorlayacak düzenlemeleri reddederek, sistemin zorunlu uzlaştırma mekanizması içermemesi gerektiğine vurgu yapar.
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6284 sayılı Kanunda bu hususta bir düzenleme bulunmamakla birlikte, kanunun
uygulamasına ilişkin çıkarılan yönetmelik, her nedense eşlerin uzlaşmasını engellemektedir.
Kadın hakları savunucuları, kadının eşiyle uzlaşmasını veya kadının şikâyetinden vazgeçmesini, onun pozisyonunun zayıflığına bağlayarak, kadını kendisine
karşı da korumayı savunmakta ve şiddet vakalarında eşlerin uzlaşmasını mahkemenin tanımaması gerektiğinde ısrar etmektedirler.
Bu düzenlemeden dolayı, tehdit ve risk içermeyen vakalarda dahi, sığınma evindeki kadınların eşleri ile görüşmeleri engellenmekte ve olası bir uzlaşının da önüne
geçilmektedir. Ayrıca şiddet sebebiyle açılan boşanma davalarında “arabuluculuk” kurumundan yararlanmak mümkün olamamaktadır. Oysa diğer ülke uygulamalarından biliyoruz ki, arabuluculuk müessesesi aile içi sorunların çözümünde
ve boşanma davalarında oldukça işlevsel olabilmektedir. Eşlerin boşanmaya sebep olan konuda uzlaşmaları sağlanıp, boşanma engellenebildiği gibi, boşanma
durumunda da çekişmeli konularda ortak bir mutabakatın tesisi ile boşanmanın
sorunsuz, çekişmesiz bir şekilde gerçekleşmesi sağlanabilmektedir.
Kadın cinayetlerinin önemli kısmının boşanma sürecinde yaşandığını dikkate alırsak, arabuluculuk kurumunun her türlü aile anlaşmazlıklarında kullanılabilmesi
için gerekli düzenlemelerin yapılmasının önemi daha da güçlü bir şekilde anlaşılacaktır.
Bu itibarla eşlerin talebi durumunda, uzlaşabilmelerini mümkün kılacak uzlaştırma mekanizmaları asla engellenmemelidir. Bu bakımdan uzlaşı halinde, alınan
tedbir kararının uygulaması behemehâl durdurulmalıdır.
1991’den beri devletin kadın politikalarını, ağırlıklı olarak feminist ideolojiler
doğrultusunda çok az sayıdaki kadın derneği tayin eder hale gelmiştir. O sebepledir ki kadın meselesi kadına şiddet sarmalından çıkamamış, şiddet söylemi vasıta
kılınarak da toplumun değerlerinden uzak, aileyi zayıflatan politika ve uygulamalar önemli mesafeler kat etmiştir. İstanbul Sözleşmesi ile onu da aşan hükümler
içeren 6284 Sayılı kanun, bu problemin en büyük tetikleyicisi gibi bir rol üslenmiştir. Bundan öte dünyada daha ileri bir adım kalmamıştır. Kadın hareketinin
bundan sonraki ilk adımının eşcinsel haklarını geliştirmek ve Medeni Yasadaki
eşlerin birbirine karşı “sadakat sorumluluğu” düzenlemesini iptal ettirmek olduğu,
değişik platformlardaki konuşmalardan açıkça anlaşılmaktadır.
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İstanbul Sözleşmesinin iptali söz konusu olmasa da sözleşmeyi de aşan ciddi hükümler ihtiva eden 6284 sayılı Yasa ilk fırsatta, devlet aklı ve sorumluluğu ile yeni
baştan çalışılmalıdır.
Türkiye’de 2016 yılında eşi/ partneri tarafından öldürülen kadın sayısı, feminizmin en güçlü temsilcilerinden birinin beyanıyla 265 iken, Almanya Federal Suç
Dairesinin istatistiklerine göre, 2016 da eşi/ partneri tarafından öldürülen kadın
sayısı 331’dir. Fakat uluslararası kuruluşlar ve onların yerli uzantıları olan medya,
Türkiye’yi kadın cehennemi olarak tarif ederken, Almanya’daki kadın cinayetleri adli vakalar olarak görülmekte ve medyada dahi yer bulamamaktadır. Bugün
Türkiye’de kadın cinayetleri ve kadına karşı şiddet söylemleri, bütünüyle toplum
değerlerimizi aşağılamanın aracı olarak bilinçli bir şekilde kullanılmaktadır. Ayrıca
bu tavır, istedikleri yasal düzenlemelerin tartışılmasını engellemek, karşı çıkmayı
imkânsız kılmak için de ustaca kullanılmaktadır.
Kadın politikaları Türkiye toplumundaki kadınların (çalışan kadın, dul kadın, yoksul
kadın, vesikalı kadın vb.) spesifik sorunlarına yönelmeli, toplumsal cinsiyet eşitliği
idealinden bir an önce vazgeçmelidir. Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme, üniversitede toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi, zorunlu eğitimde toplumsal cinsiyet
eşitliği konusunda bilinç oluşturma gibi uygulamalara bir an önce son verilmelidir.
Kadına şiddetin, aile içi şiddetin ve kadın cinayetlerinin tamamen ortada kaldırılması bir ütopya olsa bile, bu tür olayların en aza indirilmesi için alınabilecek
tedbirlere her zaman ihtiyaç duyulacaktır.
2012 yılında yürürlüğe giren 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı
Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun, aileyi korumaya dair herhangi bir düzenleme ihtiva etmediği için, bu alandaki sonuçlarından bahsetmek mümkün olmamakla birlikte, kadına şiddeti önleme amacında da başarılı sonuçlar üretemediğini
kabul etmek mecburiyetindeyiz.
Kanunun kapsamı, doktrini ve muhtevası bakımından içerdiği sakınca ve eksiklikleri ve fazlalıkları yukarda geniş bir şekilde tartışılmıştır. Bu itibarla 6284 sayılı
Kanun zikredilen amaca uygun olarak, aile içi ve kadına şiddet vakalarında, İstanbul Sözleşmesi hükümlerine uygun şekilde aileye, aile bireylerine ve kadına
verilecek destekler bağlamında mutlaka revize edilmelidir.
Aile içi şiddet sadece kadının sorunu olmayıp, hem sebepleri hem de sonuçları
bakımından ailedeki bütün bireyleri etkileyen ortak bir aile sorunudur. Bu itibarla
çözümün de ailenin tamamını kapsayan çalışmalarla mümkün olacağını kabul etmek ve buna uygun destek mekanizmalarını geliştirmek gerekmektedir.
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III. AİLEYİ ETKİLEYEN DİĞER BAZI DÜZENLEMELER VE
UYGULAMALAR
1. Yerel Yönetimlerin Sosyal Politika Uygulamaları
Sosyal devletin temel görevleri arasında yer alan sosyal politikaların temel birimi olan aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi kapsamında uygulamaya
konan sosyal hizmet ve sosyal yardım programları konusunda yerel yönetimler,
sistemin vazgeçilmez unsurları arasındadır. Türkiye uygulamasında yerel yönetimlerin, önemli ölçüde yatırım ve hizmetleri bulunmaktadır.
Sosyal belediyecilik olarak kavramlaştırılan bu faaliyetler, sosyal devletin vatandaşlarına sunmakla yükümlü olduğu sosyal politika alanında, birtakım sosyal yardım ve hizmetlerin yerel düzeyde yerine getirmesini ifade etmektedir.
Dünyada ve ülkemizde son yıllarda kamu yönetimi alanında yaşanan hızlı değişim, siyasal yapıların ve kurumların kendilerini yeniden tanımlamalarını öngörmektedir. Yaşanan bu hızlı değişikliklerle beraber dünyada küreselleşme ve
yerelleşme bağlamında yaşanan süreç; yerel dinamikleri ve değerleri ön plana çıkarmaktadır. Yaşanan bu süreç kamu yönetim sisteminin yerel ayağını oluşturan
ve yerel yönetim kurumları olan belediyeleri de gerek organizasyon yapılarında
ve iş süreçlerinde gerekse de yerine getirdikleri fonksiyonlarda yenilenmeye ve
değişime zorlamaktadır. Özellikle sosyal devlet anlayışında meydana gelen değişiklikler, devletin yerel ayağını oluşturan belediyeleri sosyal alanda daha aktif
olmaya itmiştir. Sosyal belediyecilik, belediyelerin sosyal fonksiyonlarını arttıran ve sosyal yaşam içinde aktif hale gelmelerini sağlayan, yani sosyal devletin
gereklerini gerçekleştirmeye yönelik olarak belediyelere yeni birtakım görevler
yükleyen bir anlayıştır.
Gerek 5393 sayılı belediye kanunu, gerekse 5216 sayılı büyükşehir belediyesi
kanunu belediyelere hemşerilerin sosyal yardım ve sosyal hizmet ihtiyaçlarının
karşılanması için önemli görevler yüklemektedir.
5393 sayılı kanunun 13. Maddesi, Belediyelere, hemşeriler arasında sosyal ve
kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve kültürel değerlerin korunması konusunda gerekli çalışmaları yapma görevi vermekte, bu çalışmalarda üniversitelerin, kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, sivil toplum kuruluşları
ve uzman kişilerin katılımını sağlayacak önlemlerin alınmasını istemektedir. Aynı
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kanunun 14. Maddesiyle de Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 100.000’in üzerindeki belediyelerin kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmalarını öngörmektedir. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek
kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilecekleri hüküm altına alınmıştır.
Yine Madde 38’de belediye başkanının görevleri sayılırken, belde halkının huzur,
esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak ve dar gelirli, yoksul,
muhtaç ve kimsesizlere yardımda bulunmak başkana yüklenen en kritik görevler
arasında sayılmıştır.
Madde 60’da ise belediye giderleri sayılmakta ve dar gelirli, yoksul, muhtaç ve
kimsesizler ile engellilere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar için kaynak tahsisi yapılmaktadır.
Diğer taraftan 5216 sayılı büyükşehir belediyesi kanununun 7. Maddesinde büyükşehir belediyelerinin temel görevleri sayılırken, ‘Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve
çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve
bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak
işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar,
meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak’ ifadelerine yer verilmektedir.
Ülkemizde ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik yerel yönetim
uygulamaları, çocuk destek ve bakımı, yaşlı ve engelli bakımı, kadın ve aile
desteği, evde bakım ve konut bakımı gibi sosyal hizmetler ile gıda, kömür,
giyim, ev eşyası ve öğrenci bursu gibi sosyal yardımlar şeklindedir.
Ülkemiz belediyelerinin hizmet üretme noktasında yaşadıkları temel problemlerinden bir diğeri de kaynak yetersizliğidir. Belediyelerin uygulamaya
koyduğu bu denli geniş ve kapsamlı hizmetlerin finansmanı oldukça ağır
bir yük teşkil etmektedir. Bir yandan altyapı yatırımlarının finansmanı, diğer
yandan elde edilen gelirlerin önemli bir kısmının borç ödemelerine ayrılması, sosyal belediyecilik kapsamında ailenin korunması ve ihtiyaç sahibi kişi ve ailelere
yönelik hizmetlerin sürdürülmesini zorlamaktadır.
Merkezi idare ile belediyeler arasında ve belediyelerin kendi aralarında veri paylaşımı eksikliği nedeniyle hizmet envanteri çıkarılamamaktadır. İlgili mevzuat hizmet
üretiminde belediyelerin üniversitelerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, meslek örgütleriyle, sendikalarla ve uzman kişilerle iş birliği yapabileceğinden bahsetmekte,
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ancak gerek yönetim alışkanlıklarının kurumlar arası iş birliğine yatkın olmaması,
gerekse mevzuattan kaynaklanan kısıtlar bu tür iş birliklerini zorlaştırmaktadır.
Ülkemiz idari sisteminin, merkeziyetçi karakterinden dolayı, sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar merkezi yönetim tarafından icra edilmektedir.
Bu yapı ve işleyiş taşrada yaşanan problemlerin yeterli düzeyde ve ivedilikle merkeze iletilmesi ve problemlerin merkezden çözülmesi, önemli
sorunlara ve eksikliklere yol açmaktadır. Sosyal hizmetlerin yerel yönetimlere bırakılması, hizmetlerin daha az maliyetle daha etkin bir şekilde
uygulanmasını sağlayacaktır.

2. Medeni Kanun
Medeni Kanun’daki bazı düzenlemelerin, aile, aile bireyleri ve toplum açısından
birtakım sakıncalar içerdiği görülmektedir. Özellikle boşanmaya ilişkin düzenlemeler, velayet hakkının kötüye kullanılması ve süresiz nafaka uygulaması kamuoyu ve hukukçular tarafından yoğun olarak tartışılmaktadır.

a) Boşanma
Boşanma, ailedeki sorunlar çözümsüz kaldığında, başvurulan son çare olmaktadır. Doğası gereği sancılı, yıpratıcı, yıkıcı ve tarafların olumsuz duygu ve davranışlarını kışkırtan bir süreçtir. Eşlerden birinin boşanma kararı alması, mahkeme
süreci ve boşanma sonrası ortaya çıkan sorunlar kadına şiddete, hatta kadın cinayetlerine yol açabilmektedir.
Kurulmuş bir ailenin dağılmasını kimse istemez, ancak aile bütünlüğü sarsılmış ve
eşlerden en az birisi için yürütülemez bir hal almışsa, boşanma kaçınılmaz olmaktadır. Boşanma kararını eşlerin birlikte alması ve sürece ilişkin bütün ayrıntılarda anlaşma sağlamaları en sağlıklı yöntemdir. Ancak, uygulamada bunun çoğunlukla bu
şekilde gelişmediği bilinmektedir. Taraflardan birinin boşanma talebini diğer tarafın
kabul etmemesi, sorunlu bir süreci başlatmaktadır. Çoğunlukla kadının boşanma
isteği erkek tarafından reddedildiğinde çekişme ve çatışma çok daha şiddetli olabilmekte, kadına şiddet, hatta kadının ölümü gibi felaketler vuku bulabilmektedir.
Bu itibarla, eşlerden birini boşanma kararına götüren aile içi sorunlar ortaya çıktığında, ailenin yardım alabileceği aile destek mekanizmaları geliştirilmelidir. Aile
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ailelerin kendi imkânlarıyla çözemediği
sorunlar ortaya çıktığında, eşlerin kolaylıkla ulaşabilecekleri danışmanlık hizmetlerini, sorunun niteliğine uygun sosyal destek mekanizmalarını, etkin bir şekilde
hayata geçirmelidir.
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Aile Danışma Hizmetleri kurgulanırken, sorunlara uygun çözüm mekanizmalarını
da mutlaka içermelidir. Alkol, madde, kumar gibi bağımlılık sorunları söz konusu olduğunda, bağımlılık sorununu çözecek etkin bir mekanizma devreye sokulamazsa, sadece danışmanlık hizmeti ile sorunun çözülemeyeceği açıktır. Aynı
şekilde ailede; işsizlik, yoksulluk gibi ekonomik sorunlar söz konusu olduğunda
da aileye gelir desteği sağlayacak bir sosyal yardım programı olmadığı takdirde,
danışmanlık hizmetiyle ailenin sorununu çözülemeyecektir.
Aile, kendilerine sunulan bütün hizmetlere, desteklere rağmen bütünlüğünü koruyamaz ise bu durumda da boşanmanın, uzlaşı içinde olmasını desteklemek gerekmektedir. Bunun için boşanma davalarında “arabuluculuk müessesesi” zorunlu
hale getirilmelidir. Boşanma esnasında ve sonrasında ayrılmış eşlere her türlü;
psikolojik, ekonomik, sosyal ve tıbbi destek verilmelidir.
Boşanma hukukunda da yeni düzenlemelere ihtiyaç vardır. Boşanma eşler arası
bir hukuki süreç olarak telakki edildiği için, çoğunlukla kadın ve erkek asıl süje
olarak tanımlanmaktadır. Boşanmanın en yıkıcı biçimde etkilediği çocuklar sadece velayetin konusu olmaktadır.

b) Çocukların Velayeti Sorunu
Çocukların velayeti, çocuğun yararına uygun olarak anne ya da babaya verilmekte, diğer tarafın da çocukla ilişkisi mahkeme tarafından düzenlenmektedir.
Bu sistem, çocuk için birinci derece ebeveyn ile ikinci derece ebeveynin tayinidir.
Çocuk, her iki ebeveyne de aynı şekilde aittir ve her ikisine de ayrı ayrı muhtaçtır.
Çocuk için birini seçip onunla birliktelik ilişkisi kurulurken, diğeri ile birlikteliğinin
sınırlandırılıp kurallara bağlanmasını, çocuğun yüksek yararı ile izah etmek kolay
olmasa gerektir.
Çocuk için durum böyle iken, velayet sorumluluğundan kaçınmadığı halde, çocukla ilişkisi haftanın belli günleriyle, belli saatlerle sınırlandırılan ebeveyne de
haksızlık edildiği aşikârdır.
Velayet sahibi ebeveyn, her ne kadar çocuğundan ayrılmamış olmakla şanslı addedilse de doğal olarak iki kişilik olan sorumluluğu tek başına taşımak durumunda
kalmaktadır.
Boşanma süreci çekişmeli olduğunda velayet hakkı ve diğer tarafın çocukla ilişki
kurma hakkı taraflarca kötüye kullanılabilmektedir. Velayet hakkına sahip olan
taraf (çoğunlukla annedir), diğer tarafın mahkemenin hükmettiği günlerde, ço-
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cukla ilişkisini zorlaştırma cihetine gidebilmekte, çocuğun icra marifetiyle teslim
alınmasını isteyebilmektedir.
İcra ile çocuk teslimi hem çocuk için hem teslim alan için oldukça yıpratıcı olmaktadır. Çocuk anne ve babası arasında çekiştirilen bir nesneye dönüştürülmekte,
bunun çocuğun duygu ve zihin dünyasında yarattığı tahribat, yaşadığı güven bunalımının sonuçları göz ardı edilmektedir.
Babanın çocuğu bu şekilde teslim alabilmesi için öncelikle önemli bir miktara tekabül eden masrafları karşılayabilmesi gerekmektedir. Çocuğuyla görüşmesi için
her defasında belli bir maddi bedel ödemek durumunda kalan bir babanın, sağlıklı
ve dengeli bir ruh haline sahip olmasını ve çocukla ilişkisinin, iletişimin bu süreçten bağımsız olarak sağlıklı ve doyurucu olmasını beklemek ne derece mümkündür. Ayrıca, bu ruh halinin kadına yönelik boyutunun içerdiği riskleri de göz ardı
etmemek gerekir.
Öncelikle çocukları olumsuz duygulardan korumak, boşanma sonrası eski eşlerin
iletişimlerini belli bir düzeyde sürdürebilmelerini desteklemek için, çocukların velayet hakkının bu şekilde istismar edilmesini engelleyecek düzenlemelere ihtiyaç
vardır.
Çocuklar, “icra” gibi mallarla çağrışımlı bir işlemin konusu olmaktan çıkarılmalı,
eski eşi cezalandırmak için çocuğunun sağlıklı gelişimini göz ardı edebilen bir
ebeveynin velayet hakkı yeniden değerlendirilmelidir.
Ayrıca eşler anlaştıkları takdirde, velayet hakkına her iki ebeveynin de sahip olduğu, çocuğun her iki ebeveyniyle aynı şekilde ilişki kurabilmesine imkân sağlayan “ortak velayet sisteminin” Medeni Kanun kapsamına alınması, söz konusu
sorunları büyük ölçüde bertaraf edecektir.

c) Yoksulluk Nafakası
Boşanma sonucu kusurlu eşin kusursuz ya da daha az kusurlu eski eşe nafaka
ödemesi, adaletin de gereği olarak, kusursuz eşin ekonomik mağduriyetini önlemeye matuf bir düzenlemedir. Ancak nafaka ödeme sorumluluğunun karşı taraf
evlenmediği takdirde hayatı boyunca devam etmesi, sorunlara yol açmaktadır.
Nafaka ödemesinin, karşı tarafın evlenmesi durumunda kesiliyor olması, bu kişilerin birlikteliklerini nikâhsız olarak sürdürmelerine yol açabilmektedir. Nikâhsız
birlikteliklerin özellikle kadın açısından yarattığı sorunlar herkesin malumudur.
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Ayrıca bu durum nafaka ödeyen eski eşin, tepkisine ve şiddet davranışlarına yol
açabilmektedir.
Nafaka sorumluluğunun ömür boyu sürmesini hakla-adaletle bağdaştırmak kolay
olmayacaktır. Ana babanın sorumluluğunun dahi, çocuğun yetişkin kabul edildiği
18 yaşla sınırlı olduğu bir hukuk sisteminde, boşanmak suretiyle karşılıklı olarak
tüm bağları kopan kişiler arasında böylesi bir sorumluluğu tek taraflı olarak daim
kılmak, doğru olmasa gerektir.
Boşanma, iki kişi arasındaki hukuki bağın sonlandırılması işlemi olduğu halde,
hiçbir bağı olmayan bir kişinin ömür boyu geçiminden sorumlu olmak kimse için
kabul edilebilir değildir. Bu uygulama nafaka yükümlüsünün, nafaka ödediği kişi
üzerinde hak iddia edebilmesine de yol açabilecektir. Nafaka ödeyenin geçimini
temin ettiği kişinin sair ilişkilerini, hayat tarzını vb. kontrol etmeye hakkı olduğunu
vehmetmesi mümkündür. Zira sorumluluklar, hak da oluşturur. Boşandığı eşini bir
başkası ile gören eski eş şiddetine bu açıdan da bakmak gerekir.
Boşanma sonrasına ilişkin olarak eski eşlerin birbirine karşı hiçbir sorumluluğunun olmaması esas olmalıdır. Sorumluluk, evliliğin bitmesine sebep davranışlarla
bağlantılı olarak, yani evlilikte kusurlu olan tarafın bu kusurundan dolayı karşı
tarafta oluşan maddi manevi zararı tazmin etmekle tanımlanmalıdır. Dolayısıyla
kusurlu eşin kusuruyla ve karşı tarafta oluşan zarar ve kayıplarla orantılı olarak
tazminata hükmedilmesi yeterli olmalıdır. Tazminat yükümlüsünün mali durumuna göre hükmolunan tazminatı bir defada ödemesi istenebileceği gibi ödeme kabiliyetine göre aylık taksitler şeklinde ödemesi de kararlaştırılabilir.
Bu şekilde eski eşe karşı sorumluluk, kanunun dayattığı “haksız” bir uygulama
olmaktan çıkar, kişinin kendi kusurlarının ve tercihlerinin bedeli olarak “adil” bir
tanım kazanır.

3. Ceza Kanunu
a) Zina Meselesi
Medeni Kanun “eşlerin birbirine sadık kalma zorunluluğundan” bahisle, evlilik ilişkisinin karşılıklı sadakat sorumluluğunu doğal olarak içerdiğine işaret eder. Eşlerden birinin sadakatsiz davranmasının yaptırımı, diğer eşin boşanma ve tazminat
talep etme hakkının oluşmasıdır.
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Evli insanların sadakatsizliği, yani zina fiili, Ülkemizin Avrupa Birliğine üyelik sürecinin gerektirdiği AB uyum yasaları kapsamında, Ceza Kanununda suç olarak
sayılmamıştır.
Zina, sadece eşe karşı değil, doğacak çocuklara ve toplumun tamamına karşı
işlenen en ağır haksız fiillerdendir.
Zinanın suç sayılmasına ilişkin tartışmalar, sosyologlardan ve hukukçulardan ziyade kadın hakları ve insan hakları savunucuları tarafından yönetilmektedir. Zinayı “hak” ve özgürlük alanının konusu olarak değerlendiren bu çevreler, zinanın
sonuçlarından doğrudan etkilenen diğer eşin ve doğacak çocukların haklarını göz
ardı etmektedir. Zinanın yaygınlaştığı bir toplumda; aile, akrabalık, komşuluk gibi
doğal destek ve ilişki mekanizmalarının nasıl etkileneceği ve bireyin bu alandaki
kayıpları hiçbir surette dikkate alınmamaktadır.
Zinayı özel ve dokunulmaz alana ait kişisel tercih olarak kabul eden bu anlayışa
göre, asıl olan bireydir ve bireyin özgürlüğü ve tercihleridir. Hazzı çoğaltıp acıyı
azaltmaktan ibaret bir hayat tasavvurunun insanca olmadığı ve insana dair her
şeyi yok etmekte olduğu, bütün açıklığıyla görülmektedir.
Kapitalizmin ürettiği alabildiğince tüketen, her şeyi sonuna kadar tüketen insan
tipi, kendisini de tüketmiş durumdadır. Bugünkü refah toplumları, sahip oldukları
refah seviyesinin nelere mal olduğunu, dünyadaki doğal kaynaklarla birlikte; aile,
güven, paylaşma, dayanışma gibi insanın doğal neşe kaynaklarının da yok olduğunu görüp, bütün bunların telafisi için yollar aramaktadır. Hayatın her alanında,
zorunlu ihtiyaçlarla sınırlandırılmış minimalist tüketim anlayışı, tek eşlilik, istikrarlı bir aile hayatı ve güvene ve paylaşıma dayalı insan ilişkilerine yönelme gibi
tercihler Batıda giderek yaygınlaşmaktadır.
Toplumların normalleri ve bu normallere ilişkin ihtiyaçları kanunları belirlerken,
toplumların ihtiyaçlarından ve taleplerinden bağımsız olarak düzenlenen kanun
normları da toplumları şekillendirmektedir. Zinanın suç olmaktan çıkarılması, cinsel devrim adı altında, cinsel özgürlükleri kadının kendi bedenine sahipliği çerçevesinde tanımlayan Batı toplumları için doğal bir sonuç iken, zinayı asla meşru
görmeyen ve dışlayan Türk toplumu için, toplumsal değerleri ve sadakate ilişkin
tutumları dönüştürücü bir işlev görmektedir.
Toplum normlarına ters olarak zinanın suç sayılmaması ve zina yapanlara ceza
verilmemesi, kişisel düzeyde meşruiyet alanı oluşturmak suretiyle zinanın artmasına yol açarken, diğer taraftan zinayı en ağır suç kabul eden aile çevresinin ve
eşin tepkisi oldukça ağır olabilmektedir.
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Kadın cinayetlerinin çoğunda sebep olarak kadının sadakatsizliği beyan edilmektedir. Televizyonlardaki gündüz kuşağı programlarına konu olan kriminal olayların
çoğunun altından kadın sadakatsizliği çıkmaktadır.
İstanbul Sözleşmesi kadına karşı her türlü; yaralayıcı, incitici davranışı şiddet olarak
tanımlarken, kadının aldatılmasıyla yaşadığı ıstırapla hiçbir şekilde ilgilenmemiştir.
Aynı şekilde 6284 Sayılı Kanun da kadının her türlü acı çekmesine yol açan fiili kadına
şiddet olarak tanımlamış fakat kadının aldatılmasını şiddet kapsamında görmemiştir.
Eşler arası sadakatsizliğin aile içi şiddet kapsamında yer almaması anlaşılır bir
durum olmadığı gibi, aile içi şiddet suç iken, aileye ve eşe karşı en ağır şiddet
olan zinanın suç olmaması da büyük bir çelişkidir. Toplumun gayri-meşru görüp
şiddetle reddettiği, aile kurumu, kadın, erkek ve çocuklar açısından çok büyük
sorunlara yol açan evlilik içi sadakatsizlik, yani zina Ceza Kanununca suç sayılan
fiiller arasına alınmalıdır.

b) Aile İçi Şiddetle Mücadelede
Aile içinde işlenen şiddet kapsamındaki fiziksel, cinsel, psikolojik, ekonomik şiddet ve tehdit, şantaj zorla alıkoyma, hürriyeti tahdit gibi fiiller Ceza Kanununda
suç olarak tanımlanmıştır. Ancak 6284 sayılı kanunun, aile içi şiddet şikayetlerini
Aile mahkemelerine yönlendirilmesinden dolayı suçluların Ceza Mahkemelerinde
yargılanması engellenmektedir. Ayrıca şikâyette delil gerekmediği için kişinin iddiasından ibaret bir suçlamadan dolayı ceza davası açmak teknik olarak da mümkün olmamaktadır.
Ceza Kanunda sayılı suçların bir kısmı için suçu işleyen ile mağdur arasında birinci ve ikinci derece akrabalık ilişkisi olması durumunda cezaların %50 nispetinde
artırılacağı hükme bağlanmıştır. Aile içi ve kadına karşı işlenen suçların tamamı
için cezalarda artırım öngörülmediği gibi genel hukuk kuralı olan “tutuksuz yargılanma” uygulaması için de özel bir düzenleme yapılmamıştır.
Aile içi şiddetle ve kadına karşı şiddetle mücadelede en etkin araç olan ceza uygulamasının etkin bir şekilde uygulanabilmesi için, şiddet şikayetlerinin delilleriyle birlikte Ceza Mahkemelerine yönlendirilmesi gerekmektedir. Ceza Kanununda
yapılacak düzenleme ile aile içi suçların tamamı için cezalar artırılmalı ve ağır risk
içeren vakaların yargılama sürecinde tutukluluk esas olmalıdır.
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4. Medya, Sosyal Medya ve Aile
Bilgisayar teknolojisinin ve internetin icadı sonucunda son 30 yılda iletişim araçları önceki yüzyılları fersah fersah aşan bir hızla yepyeni bir forma kavuşmuş
durumdadır. Bu gelişme bireylerin, ferdi kullanılma hususiyeti bariz olan internet
araçlarını daha çok kullanmasına sebep olmaktadır. Bunlardan en önemlisi de
sosyal medyadır.
Fertlerin sosyal medyada geçirdiği zaman arttıkça aile ilişkilerinde de o oranda
azalma ve aile bireylerinin ortak vakit geçirme imkânı azalmaktadır.
Sosyal medyanın yoğun olarak kullanılması sadece aile ilişkileri değil ailede yaşanacak başka sorunlara da sebep olmaktadır. Bilgisayar ve internet kullanımı
geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olmakla birlikte çoğunluğu gençler ve çocuklar
oluşturmaktadır. Bu nedenle internet kullanımında ailelerin bilinçlendirilmesi ve
eğitilmesi konularına odaklanmak gerekmektedir.
İnternet ve özellikle sosyal medya kullanımı insanların zamanının büyük bir kısmını ele geçirmektedir. İletişim becerisi ve özgüveni düşük çocuklarda sosyal medya kullanım oranının daha fazla olduğu, bu çocukların ders ve akademik başarılarında da düşüş olduğu belirtilmektedir.
Eşlerin sosyal medya kullanımına bağlı olarak birbirlerine ayırdıkları zaman sınırlanmakta, sosyal medyada yapılan paylaşım, beğeni, etkileşim vb. durumlar
zaman zaman tartışmalara sebep olmakta hatta bu tartışmalar boşanmaya kadar
gidilebilmektedir.
Sosyal medya kullanımı gençler ve çocuklar arasında daha yaygın olduğundan,
sosyal medyanın yol açtığı en tehlikeli durum, cinsel istismardır. Normalde çoğu
ebeveyn çocuğunun kimlerle arkadaşlık ettiği hakkında genel anlamda bilgi sahibi
olurken sosyal medya (Facebook) nedeniyle ebeveynlerin denetimi önemli ölçüde azalmıştır. Günlük yaşantısında küçük yaşlardaki çocuklar için kurulması mümkün olmayan gönül ilişkilerinin, sosyal medya aracılığıyla kolay ve cazip duruma
gelmesi, gizli ve esnek olması gibi faktörler nedeniyle çocukların art niyetli kişiler
tarafından istismarı kolaylaşmaktadır.
Bireylerin doğumlarından itibaren en yakınlarında olan ve gerek toplumsal gerekse de bireysel gelişimleri açısından beslendikleri en önemli kurum olan aile
içerisindeki iletişimin sağlıklı bir biçimde sürdürülmesi, bu kurumun devamlılığı
açısından çok önemlidir. Ev içi serbest zamanları dolduran medya teknolojileri,
tüm dünyada aile içi iletişimi ve aile bağlarını tehdit eder hale gelmiştir. Konu ile
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ilgili kapsamlı bir literatür değerlendirmesi yapılan bir çalışmada; ev içi serbest
zamanda medya kullanımının giderek arttığı ülkemiz hanelerinde, Türk ailesinin
de kapitalist değerlerle bireyselleştirildiğine ve bu değerlerle özdeşleştikçe iletişiminin ve devamlılığının tehdit altına girdiğine dikkat çekilmektedir.
Sonuçta sosyal medyanın ortaya çıkardığı risklerden korunabilmek için, sosyal
medyanın bilinçli kullanımı önemli. Medya okuryazarı, bilinçli bir toplumdan söz
edebilmek için uygulama boyutunun hayat boyu öğrenme çerçevesince (okul öncesinden yetişkin eğitimine kadar) eğitimin farklı kademelerini ve toplumun farklı
kesimlerini (çocuklar, gençler, yetişkinler, yaşlılar, öğretmenler, medya çalışanları vb.) kapsaması gerekmektedir. RTÜK’ün 2012 tarihli Medya Okuryazarlığı Çalıştayının Sonuç Bildirgesi’nde de ifade edildiği gibi Türkiye’de ilerleyen yıllarda
medya okuryazarlığı eğitiminin “Okul öncesinden itibaren bütün eğitim kademelerinde (ilkokul, ortaokul ve lise) ilgili derslerin öğretim programlarıyla ilişkilendirilerek” verileceği öngörülmekte ise de bu konuda henüz bir gelişme yoktur.
Televizyon programlarının toplum değerlerine, aile değerlerine, çocuklara ve gençlere zarar vermesinin önlenmesi için izlemekle ve değerlendirmekle görevli bir kurum
(RTÜK) olmakla birlikte, sosyal medya mecrası için böyle bir imkân bulunmamaktadır.
RTÜK’e rağmen televizyon programlarının belirlenen amaçlara uygun yayın yapmalarının sağlanamadığı açık. Her gün her kanalda yayınlanan dizilerin hemen hepsinde sigara ve içki görüntüsü dışında hiçbir kurala, değere, genel ahlaka uymayan
içerikler hâkim durumda. Dizilerdeki aile modellerinin, aile içi ilişki biçimlerinin, erkek ve kadın tiplemelerinin, toplum değerleriyle, insani değerlerle bağdaştırmak
mümkün değil. Ayrıca sistematik olarak, sunulan zararsız, komik ve sevimli eşcinsel
erkek tipleriyle topluma, gençlere ve özellikle çocuklara verilen mesaj ve doğuracağı sonuçların vahameti kimse tarafından dikkate alınmamaktadır. RTÜK, mevcut
yapısı ve uygulamalarıyla işlevini gereği gibi icra edememektedir.
Ayrıca konvansiyonel medya dışında internet ve uydu üzerinden yayın yapan televizyon kanallarının varlığı bu alanın kontrolünü neredeyse imkânsız hale getirmektedir.
Aile kurumunun, gençlerin, çocukların medya karşısındaki edilgen çaresizliği, maalesef günümüzün en büyük sorunudur.
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SONUÇ
Ülkemizde uygulanan aile politikalarının kısaca değerlendirildiği bu çalışma; aile
yapımızın, dolayısıyla toplumsal yapının, birçok açıdan, ciddi bir çözülme yaşadığını açıkça göstermektedir. Bütün çabalara rağmen bir türlü durdurulamayan bu
çözülmenin temel nedeni, ülkemizde ‘bütünlüklü aile politikalarının’ olmamasıdır.
Yüzlerce hatta binlerce, birbirini olumlu veya olumsuz yönde etkileyen faktörün
göz önünde bulundurulması yoluyla geliştirilmesi mümkün olan bütünlüklü aile
politikalarının, ciddi bir bilgi birikimi gerektirdiği tartışmasızdır. Söz konusu politikaların, aileyle ilgili bütün verilerin toplanıp her yönüyle değerlendirildiği bir merkezde geliştirilip uygulanması gerekmektedir ki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı bu amaç için kurulmuştur.
Buna rağmen de bakanlığın, aile politikalarının hem geliştirilmesi hem de uygulanması anlamına gelen, kuruluş amacının farkına vardığını gösteren çalışmaları
neredeyse yok gibidir. Aksine, bakanlığın – yukarda detayları dile getirilen – değişik dönemlerde ve değişik bahanelerle öncülük ettiği kimi çalışmalarıyla, aile
konusunda yaşadığımız bazı sorunların sebebi haline dönüştüğü bile söylenebilir.
Dolayısıyla ülke olarak istikbalimizi doğrudan ilgilendiren temel bir kurumun korunmasını tevdi ettiğimiz bir bakanlığın, çeşitli bahanelerle bu işin üstesinden gelmiyor veya gelemiyor olmasını göz ardı ederek, bu konuda mesafe kat etmemiz
mümkün değildir. Zira sahibi bulunmayan meselelerin bile bir şekilde çözülmesi
mümkünken, yalandan sahiplenilmiş veya hakkıyla sahiplenilmemiş meselelerin
çözülmesi asla mümkün değildir.
Yukardaki değerlendirmelerin açıkça gösterdiği gibi, bugün Bakanlık hem işi hem
de işleyişi açısından, tamamen parçalanmış bir yapı arz etmektedir. Bakanlığın
birbiriyle uyumlu bütünlüklü politikalarının bulunmaması, parçalanmış yapıyı
daha da derinleştirmekte, farklı birimlerin bir birleriyle çelişen politikaları bakanlığın bütün enerjisini boş yere tüketmektedir. Onun için bakanlığın hem işi hem
de işleyişi açısından, bütünlüklü aile politikaları çerçevesinde yeniden yapılandırılması şarttır. Bunun yapılmaması durumunda, ne kanunla kendisine tevdi edilen
görevleri yerine getirmesi ne de aileyi koruması asla mümkün değildir. Nitekim
bugün aileyle ilgili yaşanan ve gittikçe de derinleşen sorunlar bunu açıkça göstermektedir.
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Evlenmelerin azalması, boşanmaların artması
ve nüfusun artık kendini yenileyemez hale gelmesi, kadın cinayetlerinin dört katına çıkması
gibi göstergeler, gören gözler için aile konusunda alarm zillerinin çaldığının açık göstergeleridir. Elimizdeki veriler, önümüzdeki süreçte
de bu alarm zillerinin artarak devam edeceğine
açık bir işarettir. Bununla birlikte, sadece göstergelere yönelip geçirdiğimiz, geçireceğimiz
her gün aile konusunda yaşadığımız meseleleri
daha da derinleştirecektir. Çünkü aile konusundaki tek çözümün köklü çözüm olduğu açıktır.
Dolayısıyla kültürümüzün, medeniyetimizin bütün imkânlarını seferber ederek, kapsamlı bir
faaliyet başlatmaktan ve bütünlüklü aile politikalarını titizlikle geliştirip uygulamaktan başka
çaremiz kalmamıştır. Dolayısıyla dile getirilen
önerilerin bir an önce değerlendirilip yürürlüğe
konması, aile politikalarının hayata geçirilmesi
açısından lüzumlu bir hal almış bulunmaktadır.
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BAZI TESPİT VE ÖNERİLER
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NÜFUS POLITIKALARI
Tespit 1:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2018 yılı için kadın başına düşen
çocuk sayısı yani doğurganlık oranı 1.99’a düşmüştür.
Öneri: Doğurganlığı teşvik eden etkili politika ve uygulamalar ivedilikle hayata geçirilmelidir.
Gerekçe: Doğurganlık oranı/ kadın başına düşen toplam doğum sayısı için 2.1
kritik eşiktir. Yani nüfusun yerinde sayması için bile doğum sayısının 2.1 düzeyinde olması gerekmektedir. Bu oranın altındaki doğurganlık, nüfusun kendini yenileyememesi ve yaşlanması, dahası azalması anlamına gelir. Bir ülke için dinamik
ve genç nüfus ekonomik büyüme, toplumun devamı ve gelişimi, sigorta sisteminde aktüeryal denge, yaşlı bakımı ve sosyal politika kapsamının genişlememesi
gibi birçok bakımdan önemli bir imkandır. Bu imkana sahip olmak bir ülke için en
büyük zenginliktir ve bu uğurda her türlü tedbire başvurulmalıdır. Nüfus artışını
ve doğurganlığı teşvik için en etkin tedbir, aile için gider artışına yol açan çocuğun
bakımının desteklenmesidir. Aile yardımı sigortasının cari kılınması, yoksul ailelerin hane büyüklüğüne ve çocuk sayısına uygun desteklenmesi, asgari ücretle
çalışan ailelerin üçüncü ve üstü çocukları için aileye çocuk yardımı sağlanması
gibi, aileleri destekleyen sosyal yardım uygulamaları bir an önce başlatılmalıdır.
Tespit 2:
Türkiye’de doğurganlık oranları bölgelere göre önemli ölçüde farklılaşmıştır. Beş
bölgede doğurganlıktaki değişime bakıldığında, en yüksek hız 3.2 çocukla Doğu’da; en düşük hız ise 1.6 çocukla Kuzey’de yani Karadeniz yörelerinde görülmektedir. Güney’de 2.8, Orta Anadolu’da 2.1 ve Batı’da 2 çocuk seviyesinde bir
hız son derece dikkat çekicidir.
Öneri: Öncelikle doğurganlık oranı kritik eşiğin altında olan bölgelerden başlayarak, nüfus artış oranı üzerinde olumsuz etkisi olan politika ve uygulamalar tespit edilmeli, konuya ilişkin bilinçlenme ve duyarlılığı arttırma amacına
yönelik tedbirler alınmalıdır.
Gerekçe: Doğurganlık oranının kritik eşiğin altına inmesi nüfusun kendini yenileyememesi ve yaşlanmasına yol açacaktır.
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Tespit 3:
TÜİK verilerine göre, Türkiye’de ilk evlilik yaşı ortalaması son üç yılda erkeklerde
2,6, kadınlarda da 2 yaş yükselmiştir. 2016 yılında erkeklerde 27,6, kadınlarda
24,5 olan ortalama ilk evlilik yaşı, 2018 yılında erkeklerde 30,2’ye, kadınlarda ise
26,5’e yükselmiştir. Mevcut durum gençler, toplum ve genel ahlak açısından bazı
sorunlar yaratırken, doğurganlığın düşmesine yol açan faktörlerden biri olması
bakımından da önem arzetmektedir.
Öneri: Evlenme kararı, eğitimin tamamlanması ve iş sahibi olabilmekle doğrudan bağlantılıdır. Evlenme yaşının aşağı çekilebilmesi için mesleki eğitimin
yeniden lise düzeyine çekilmesi ve yüksek öğrenimin meslek ve işgücü piyasalarının ihtiyaçlarına uygun nitelikleri kazandıracak şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.
Gerekçe: Üretimdeki ara eleman ihtiyacını karşılamaya dönük mesleki eğitim
lise düzeyinde iken, meslek lisesini bitiren genç, askerlik görevini tamamlayıp
evlenme ve aile kurma sürecine yönelebilmekte idi. Mesleki eğitim mezunlarının
yükseköğrenime yönlendirilmesi ile süreç dört yıl daha uzamaktadır. Ayrıca üniversite eğitimi de piyasa şartlarına uyumlu bir şekilde düzenlenmediği için çok
sayıda üniversite mezunu genç iş bulamamakta, aile kuramamaktadır. Atama
bekleyen öğretmenler bunun en açık delilidir.

SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ
Tespit 4:
ILO’nun zorunlu saydığı 9 sigorta kollundan olan “Aile Yardımı Sigortası” doğurganlığı teşvik edeceği gerekçesiyle, sosyal sigorta sisteminin dışında bırakılmıştır.
Öneri: Aile Yardımı Sigortası, sosyal sigorta sistemimize dâhil edilerek, sigortalı ailelere bakım desteği sağlanmalıdır. Ayrıca sigortalı olmayan ailelere de
sosyal yardım kapsamında, aynı şekilde çocuk bakım desteği sağlanmalıdır.
Gerekçe: Aile yardımı sigortası, çocuk yardımı olarak da tanımlanır, evli ve
çocuklu sigortalının çalışmayan eşi ve çocuklarının her biri için yardımı öngörmektedir. Sigortalının ailesini, doğurganlığı ve nüfus artışını destekleyen etkili bir
yardım türüdür. 1960’lı yıllardaki Türkiye’de “nüfus artışını engelleme” politikaları çerçevesinde çekince konulan aile yardımı sigortası, bugün cari olan ‘nüfus
artışını teşvik’ politikasını destekleyecek önemli bir araçtır ve ivedilikle sisteme
dâhil edilmesi gerekmektedir. Kapsam dışında kalan ailelerin çocuk bakımının
desteklenmesi hem yoksullukla, hem çocuk yoksulluğuyla mücadele için etkin bir
mekanizma olacak, nüfus artışını ve doğurganlığı teşvik edebilecektir.
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SOSYAL HİZMET POLİTİKALARI
Tespit 5:
Sosyal hizmet politikaları birey odaklı olup, kurumsal bakımı esas almaktadır. Bugün için kurumsal bakım mekanizmaları, yüksek maliyetlere rağmen, arzu edilen
amaca uygun sonuçlar üretememektedir.
Öneri: Sosyal Hizmetler aile odaklı olarak yeniden kurgulanmalı, temel bakım yöntemi de “aile yanında bakıma” dönüştürülmelidir. Çocuklar, mümkün olduğunca ailesi yanında desteklenmeli, bu mümkün olmadığında, “koruyucu aile” de bakımları
sağlanmalıdır. Dolayısıyla çocuklar için kurumsal bakım tamamen terk edilmelidir.
Engelli ve yaşlıların da ailelerinden, ait oldukları sosyal çevreden koparılmadan bakılmalarını destekleyecek sosyal hizmet mekanizmaları geliştirilmelidir.
Gerekçe: Dezavantajlı olarak tanımlanan ve desteklenmesi gereken her birey, mensubu olduğu ailenin yaşadığı sorunların sonuçlarındandır. Bireysel yaklaşım, çözümü
aile dışında aramakta, her bir aile üyesini ayrı bakım kuruluşunda (çocuk, çocuk bakım merkezinde; yaşlı huzurevinde; kadın sığınma evinde; engelli, engelli bakım merkezinde) desteklemektedir. Bu yöntem hem çok maliyetlidir hem de aileyi dağıtmaktadır. Her bir bireyi ayrıca ailenin sağladığı imkânlardan da mahrum bırakmaktadır.
Aileyi merkeze alan sosyal hizmet yaklaşımı, sorunun kaynağında çözülmesine imkân
sağlayacaktır. Ailedeki sorunlar uygun mekanizmalarla çözümlendiğinde, çok daha
az maliyetle, çok daha etkin, insan fıtratına ve ihtiyaçlarına uygun sonuçlar üretilecektir. Ailenin temel fonksiyonu, bireylerin korunma ve bakım gibi ihtiyaçlarını sevgi,
fedakârlık ve merhamet gibi yüce duygularla karşılamasında toplanır. Bu fonksiyonunu icra edebilen, alternatif başka bir kurum hala daha bulunabilmiş değildir.
Tespit 6:
Koruma altındaki çocukların %85’inin ailesi mevcuttur.
Öneri: Çocukla ilgili olumsuz bir durum tespit edildiğinde, çocuğu koruma altına
almadan önce, sorun kaynağında yani ailede çözülmelidir. Koruma altındaki çocuklardan ailesi olanlar yeniden incelemeye tabi tutularak, döndürülmesi mümkün olanlar ailelerinin yanına döndürülmelidir. Çalışmalar çekirdek aile ile sınırlandırılmamalı, çocuğun ait olduğu geniş aileye de bakılmalıdır. Ailesi yanına
döndürülemeyen çocukların ise, “koruyucu aile” yanında bakımı sağlanmalıdır.
Gerekçe: Çocuğun yüksek yararı ailesinden kopmamasındadır. En doğru çocuk
bakım yönteminin, aile yanında bakımı esas aldığı unutulmamalıdır.
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Tespit 7:
Suça sürüklenen ve suç mağduru çocukların sağaltımında başarılı sonuçlar üretilememektedir.
Öneri: Suça sürüklenen ve suç mağduru çocukların psiko-sosyal rehabilitasyonlarını sağlayacak kurumsal mekanizmalar ve uygun eğitim programları
geliştirilmelidir. Suç (cinsel istismar) mağduru çocukların bakımında, “özellikli
koruyucu aile” modelinden faydalanılmalıdır.
Gerekçe: Suça bulaşan çocuklar, onları suça sürükleyen ortamdan ve çevreden
uzaklaştırmak ve doğruyu yanlışı ayırt etme yeterliği kazandırmak için koruma
altına alınmaktadır. Bu amacı sağlayamayan uygulamaların revize edilmesinin
zorunluluğu aşikârdır. Suç mağduru çocuklarla ilgili bakım modeli de çocukların
sağaltımını sağlayacak şekilde düzenlenmeli, bu çocuklar için “özellikli koruyucu
aile” modeli geliştirilmelidir. (Özellikli koruyucu aile: Eşlerden en az birinin psikoloji, pedagoji, PDR mezunu olduğu ailelerdir.)
Tespit 8:
Sosyal Hizmetleri düzenleyen mevzuattaki boşluklar sebebiyle, muhtaç olmayan
engelliler ve yaşlılar da kurumsal bakım hizmetlerinden faydalanabilmektedir.
Öneri: Sosyal bakım ve destek hizmetlerinden bakıma muhtaç, yoksul kişiler
faydalandırılacak şekilde düzenleme yapılmalı, ücretli yaşlı bakım hizmeti tamamen terkedilmelidir.
Gerekçe: Sosyal hizmetlerin gerekçesi ve amacı muhtaç, kimsesiz ve çaresiz kimselerin korunması ve insani şartlarda bakımlarının sağlanmasıdır. Ekonomik olarak
muhtaç olmayanların bu hizmetlerden ücretli olarak faydalandırılmaları amaca aykırıdır. Zira bugün yaşlıdan alınan ücret, maliyetlerin çok altında kalmaktadır.
Tespit 9:
Sosyal hizmet politikaları en temel değer olan kuşaklararası sorumluluğu desteklememekte; engelli ve yaşlı bakımını üstlenirken, ailelerinin/ çocuklarının yaşlı
anne-babalarına bakma sorumluluklarını yok saymakta veya ortadan kaldırmaktadır.
Öneri: Bakıma muhtaç engelliler ve yaşlılar devlet bakımından faydalandırılmalı, ancak var olan gelirlerine ve servetine el konularak, bakımlarından
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sorumlu olan akrabalarına bırakılmamalıdır. Geliri ve serveti olmayan veya
yeterli görülmeyenler için, bakmakla yükümlü yakınlarına nafaka davası açılmak suretiyle, bakım masrafları tahsil edilmelidir.
Gerekçe: Devlet toplumu ve aileyi ayakta tutan değerleri korumakla mükelleftir.
Bu değerlerin aşınması veya yok olması ailede ve toplumda çözülmelere yol açar.
Çözülen aile ve çözülen toplum, başka birçok sorunun yanında, sosyal hizmet ve
sosyal yardım ihtiyacının ve harcamalarının artması demektir. İnsani değerlerin
aşındığı toplumlar, her açıdan gerilemeye ve yok olmaya mahkûmdurlar.
Tespit 10:
Koruma altındaki çocuklara tanınan devlet memuru olma hakkı, şimdiki halde
çocukların aleyhine sonuçlar üretmektedir. Çocukların büyük çoğunluğu örgün
eğitime katılım konusunda isteksiz davranmakta, okul başarıları ortalamanın çok
altında kalmaktadır. Bu duruma da büyük ölçüde, memuriyet hakkının yol açtığı
gözlenmektedir. Çocuklar okusa da okumasa da sonuçta devlet memuru olacağından bahisle, okula gitmeyi/ okumayı gereksiz görmektedirler. Ayrıca bazı aileler, devlet memuriyeti hakkından dolayı, çocuklarının korunma altına alınmasını
isteyebilmektedir.
Öneri: Koruma altındaki çocuklara sağlanan “memuriyet hakkı” iptal edilmeli,
çocukların kendi geleceklerini inşa etme sorumluluklarının ve şahsiyetlerinin
gelişmesine imkân verilmelidir.
Gerekçe: Devlet korumasındaki çocukların sağlıklı, ahlaklı, çalışkan, azimli, adil,
dürüst, kendine güvenli, eğitimli, donanımlı; kendisine, ailesine ve çevresine,
toplumuna karşı sorumluluklarının idrakinde şahsiyetli bireyler olarak yetişmeleri temel hedef olmalıdır. Memuriyet hakkı çocuğu tembelliğe, sorumsuzluğa,
hazırcılığa sevk etmekte, potansiyellerini yok etmekte, nitelikli işgücü olarak üreteceklerinden de toplumu mahrum bırakmaktadır. Ayrıca bir kısım çocuğun da
ailesinden kopmasına yol açmaktadır.
Tespit 11:
2005 tarihli engelli yasası kamuya ve özel sektöre ait hizmet binalarının, 2015
yılına kadar engellilerin erişimine uygun hale getirilmesini emretmekte ve aksi
halde cezai müeyyide öngörmektedir. Bu düzenlemeye rağmen de hem kamu,
hem de özel sektör hizmet binalarında erişilebilirlik şartları oluşturulamamıştır.
Özel sektöre yönelik ceza uygulamalarına başlanmıştır.
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Öneri: 2005 tarihli Engelli yasasındaki “hizmet binalarının erişilebilir olması” konusundaki düzenlemenin iptal edilerek, “engellilerin hizmete erişiminin
sağlanmasına” ilişkin hüküm ihdas edilmelidir.
Gerekçe: Erişilebilirlik standartları binaların tamamının değiştirilmesini gerektirmektedir. Bundan ayrı olarak asansörlerin nitelikleri, kapı ölçüleri, pencerelerin
yüksekliği ve genişliği, koridor ölçüleri gibi, binalardaki bütün unsurları da kapsamaktadır. Bu itibarla hizmet binalarının tamamının erişilebilirliğinin sağlanması
oldukça yüksek maliyetleri gerektirecektir. Kamu binaları tamamlanmadan, özel
sektöre ait binalara ceza uygulanması kamuoyunun tepkisine yol açabilecektir.
Kamu binalarında gerekli değişimlerin yapılabilmesi için, yatırım bütçelerinin
tamamen bu alana hasredilmesini gerektirmektedir. Örneğin okul binasının tamamını erişilebilirlik standartlarına uygun hale getirmek yerine, okulda engelli
çocukların eğitim alabilmesine imkân sağlayacak düzenlemelerin yapılması suretiyle, çok daha az maliyetle, çok daha kısa sürede amaca ulaşılacaktır.
Tespit 12:
Kadın sığınma evlerindeki standartlar gereğinden fazla hizmet içermektedir. Yiyecek,
giyecek gibi temel ihtiyaçların karşılanmasının yanında; yemek, bulaşık, temizlik, çocuk bakımı gibi hizmetlerin tamamı görevlilerce yerine getirilmekte, ayrıca kadınlara
asgari ücretin yarısı kadar da harçlık verilebilmektedir. Yani kuruma sığınan kadınlar
tamamen işlevsiz bırakılmaktadır. Daha vahimi ise şiddet mağduru kadınlar için öngörülen sığınma evinde kalanların %80-85’i, barınma ihtiyacıyla bulunmaktadır. Sığınma evleri gizlilik esasına rağmen, kısa sürede deşifre olabilmektedir.
Öneri: Sığınma evleri barınma ihtiyacına yönelik olarak yeniden yapılandırılmalı, aleniyet esası getirilmeli, hizmetler orada yaşayan kadınlar tarafından
üstlenilmelidir. Şiddete uğrama riski taşıyan kadınlar için küçük ölçekli, yüksek korumalı ve gizli kurumlar oluşturulmalıdır. Bu kurumlarda da hizmetler
gene kadınlar tarafından yürütülmelidir.
Gerekçe: Kadın sığınma evlerindeki hizmetler, oldukça yüksek maliyetleri gerektirmektedir. Bir kadının aylık maliyeti ortalama 5000 TL’yi bulmaktadır. Kendi
ihtiyaçlarını karşılama yeterliliğindeki kadınların âtıl ve işlevsiz kılınmaları, onları
da olumsuz etkilemekte, boş zaman sorununa yol açmaktadır. Dahası sağlanan
imkânların genişliği bazı kadınların sığınma evlerini hayat tarzına dönüştürmelerine yol açmaktadır. Barınma ihtiyacından dolayı kalanlar, kurumun gizleme konusunda gerekli özeni göstermediğinden dolayı, sığınma evleri kısa sürede deşifre olmakta, riskli kadınların korunmasında zaaflar meydana gelmektedir.
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Tespit 13:
Türkiye’de aile sorunlarına yönelik ve aileyi kendi bütünlüğü içinde değerlendiren, aileyi desteklemeyi hedefleyen sosyal hizmet modeli ve uygulaması maalesef bulunmamaktadır.
Öneri: Sosyal hizmetlerin temel birimi aile olmalıdır. Aileyi her türlü sorununda destekleyecek, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini içeren, bütünlüklü aile
politikasıyla uyumlu bir sosyal hizmet modeli geliştirilmelidir.
Gerekçe: Güçlü, işlevsel ve sorun çözme yeterliliğindeki aile, devlet, toplum, birey için yeri doldurulamayacak imkânlar üretmektedir. Rasyonel devlet yönetiminin en öncelikli hedefi, aile kurumunu güçlü bir şekilde ayakta tutmak olmalıdır.
Zira ülkenin, toplumun ve devletin bekası ile aile kurumunun işlevselliği arasında
doğrusal bir ilişki mevcuttur. Her türlü sorun derinlemesine analiz edildiğinde,
aile yetersizliğinin ürettiği insan gerçeğiyle karşılaşılacaktır. PKK’nın çocuk ve
gençleri dağa çıkarabilmesi, gençlerin aile şartlarından bağımsız değildir. Çocuğuna sağlam bir gelecek perspektifi sunamayan aile, Devlet’in ilgili kurumlarınca
etkin bir şekilde desteklenmediğinde, devletin başka kurumları sonuçlarla mücadele etmek zorunda kalmaktadır. Ailenin boşluğu hiçbir şekilde doldurulamadığı gibi, toplumun ve devletin çok ağır maliyetler ödemesine de yol açmaktadır.
İnsan Hakları Bildirgesi (Md.16), Avrupa Sosyal Şartı, Anayasa (Md.41) ailenin
korunmasını temel bir hak, devlet için de başlıca görev olarak belirlemektedirler.
Tespit 14:
Bugün Türkiye’de sosyal hizmetler, merkezi yönetimin sorumluluğu altında ve
idaresindedir.
Öneri: Sosyal hizmetler, yerel yönetimler tarafından yürütülmelidir. Merkezi
yönetim hizmetlerin kurallarını, standartları belirlemeli, süreçleri izlemeli ve
denetlemelidir.
Gerekçe: Sosyal hizmetlerin yerinden yönetimi, yerel unsurları sürece katmak,
toplumun katılımını ve denetimini sağlamak bakımından önemli imkânlar sağlayacaktır. Sosyal sorunlara müdahale ve hizmetlerin yerel şartlara uygun olarak
çeşitlendirilmesi çok daha mümkün hale gelecektir. Bu imkânlardan dolayı çoğu
ülke ve sosyal devletler, sosyal hizmetleri yerel yönetimler eliyle yürütmektedir.
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Tespit 15:
Aile Bakanlığının teşkilat yapısı birey odaklı sosyal hizmet modeline uygun olarak
kurgulanmıştır. Bakanlığın bugünkü yapısı ile aile odaklı sosyal hizmet modeline
geçmek mümkün görülmemektedir.
Öneri: Aile Bakanlığı Teşkilat Yapısı, aile odaklı politikalar üretebilmeyi mümkün kılacak şekilde yeniden yapılandırılmalıdır.
Gerekçe: Bakanlık, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri, Çocuk Hizmetleri, Kadının Statüsü, Aile Toplum Genel Müdürlükleri şeklinde, her dezavantajlı bireye yönelik
hizmet politikasının belirlenmesi ve uygulanması için ayrı ayrı yönetsel birimden
oluşmaktadır. Her birim taşıdığı misyon gereğince, görev alanındaki kesimin haklarını geliştirmeye yönelik çalışmalar yaparken, diğer birimlerin faaliyet alanlarını ne yönde etkilediğiyle ilgilenememektedir. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
yasada belirtilmiş olan görevinin gereği olarak, ailenin dışında birey olarak tanımlanan kadının sorunlarına ilişkin politika uygulamaları geliştirirken, söz konusu uygulamanın aile kurumunu ne yönde etkileyeceğiyle ilgilenmek durumunda
olmayabiliyor. Aynı şekilde Yaşlı, Engelli, Çocuk politikalarının, aileye ve birbirlerine etkisi de gözetilmemektedir. Sosyal hizmet ve sosyal yardım politikalarının
aile merkezli olarak yapılandırılabilmesi için, mevcut yönetim yapısının bu hedefe
uygun olarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

SOSYAL YARDIMLAR
Tespit 16:
Sosyal yardımlar değişik yasalarla düzenlenmiş, parçalı, dağınık, bazı durumlarda
mükerrerlik arzeden, yoksullukla mücadelede etkin sonuçlar üretemeyen, toplumun tamamını kapsamayan bir manzara arz etmektedir. Mevcut sosyal yardım
uygulamasına göre, hak temelli yardımlar engelli ve yaşlı aylıkları ile engelli evde
bakım ödemeleridir. Türkiye’de bugün sosyal yardım bütçesinin %80’i, nüfusun
%1,5’unu oluşturan muhtaç engellilere aktarılmaktadır.
Öneri: Sosyal yardımlar tek yasa ile, toplumun tamamını aile bazlı olarak kapsayan, ailenin ihtiyacına göre ayarlanabilen, çocuk yoksulluğunu ortadan kaldıran, belli bir geliri garanti eden, yoksullukla mücadelede sonuç üretebilen,
gelir dağılımını düzelten, adil ve hak temelli olarak yeniden yapılandırılmalıdır. Sosyal yardım bütçesi, OECD ülkelerinde olduğu gibi GSYİH’nın %2,5’u
seviyesine çıkarılmalıdır.
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Gerekçe: Sosyal yardımların amacı, herkesin insan onuruna yaraşır bir hayat
sürmesini temin etmek, yoksulluğun nesiller arası aktarılmasını engellemek, yoksulluğun olumsuz sonuçlarını bertaraf etmek, gelir dağılımını düzelterek sosyal
adaleti sağlamaktır. OECD ülkelerinde gerçekte bozuk olan gelir dağılımları, sosyal yardımlarla düzeltilmektedir. Sosyal yardımların gelir dağılımını düzeltebilmesi için bu tür yardımların bütün yoksulları kapsaması, her ailenin ihtiyacına uygun
olarak adil bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Bugün nüfusun neredeyse
%30’u desteğe ihtiyaç duymaktadır. Yoksulluk sadece işsiz ve çalışamayanlarla
da sınırlı değildir. Ailede çalışan olmasına rağmen, ailenin büyüklüğüne bağlı olarak gelir yetersizliği yaşanabilmektedir. Dolayısıyla her aile nüfusuna ve toplam
gelirine göre değerlendirilmek suretiyle, ihtiyacı olanların gelirleri tamamlanmalıdır.
Tespit 17:
Türkiye’de sosyal yardımlar iki ayrı yasada düzenlenmiştir. Engelli aylığı ile yaşlı
aylığı 2022 sayılı yasada, engelli bakım aylığı 2828 sayılı yasada yer almaktadır.
Bu durumdan dolayı sosyal yardımlarda yaygın olarak mükerrerlik söz konusudur. Nitekim %70 ağır engeli olarak evde bakım ücreti alan engelliler aynı zamanda, %40 üzeri engeliler için öngörülen engelli aylığını da almakta ve aktif olarak
da bir işte çalışabilmektedir.
Öneri: Sosyal Yardım Yasası ile mükerrerliklere imkân bırakmayacak şekilde,
işsiz veya çalışamayan en az %40 engeli olanlara “engelli aylığı”; en az %70
ağır engelli olup da çalışamayan ve bakıma muhtaç engelliler için ise aile
bakım desteği düzenlenmelidir. Engeli tespit eden sağlık raporlamasıyla ilgili
yönetmelik, iş görebilme ve öz bakım yeterliliği’ne göre yeniden düzenlenmelidir.
Gerekçe: Engelli politikalarının üç ayrı yasa ile düzenlenmiş olması da büyük
bir karmaşaya yol açmaktadır. Engellilik bir dezavantaj olmakla birlikte, düzenlemelerdeki genellemeler dolayısıyla engelli çocuğun ihtiyaçlarına yönelik olması
gereken de, yetişkin engelli için olması gereken de her engelliyi kapsayabilmektedir. Bu alan her engele göre ve her ihtiyacı karşılayacak şekilde ayrıntılı olarak düzenlenmediği takdirde, sorun etkin bir şekilde yönetilememektedir. Ayrıca
mevcut engelli raporu uygulamasına göre engel, bedensel kayba göre belirlenmekte, beceri kaybı dikkate alınmamaktadır. Örneğin iki gözün görmemesi, %90
oranında ağır engel olarak değerlendirilmektedir. Ancak herkesin bildiği gibi iki
gözü görmeyen görme engellilerin çoğu, öz bakım becerilerine sahip olduğu gibi,
birçok işte de aktif olarak çalışabilmektedir.
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Tespit 18:
Muhtaçlık tanımında da kargaşa hâkim. Nitekim engelli ve yaşlı aylığını hak etmek için muhtaçlık, hanede kişi başı gelirin asgari ücretin üçte biri olarak tanımlanırken, engelli evde bakım yardımı için kişi başı gelirin asgari ücretin üçte ikisi
düzeyinde belirlenmiştir. Öte yandan asgari ücret, dört kişilik aile için gerekli ve
yeterli gelir miktarı olarak belirlenmektedir. Muhtaçlık tespit edildiğinde yardım,
sabit bir tutar olarak herkese aynı şekilde ödenmektedir. Geliri sınırda olan da, hiç
geliri olmayan da aynı miktar yardım almaktadır.
Öneri: Muhtaçlık kişi sayısına bağlanmakla birlikte, belli bir sistem dâhilinde,
ailedeki bireylerin durumuna uygun bir puanlama yapılarak belirlenmelidir.
Eğer kişi başı gelir yaklaşımı benimsenirse, asgari ücretin dörtte birine tekabül eden gelirin altı muhtaçlığı belirlemeli, yardımlar eksik gelirin tamamlanması şeklinde olmalıdır. Yani sosyal yardımlarda adalet, gelir tamamlayıcı bir
yöntemlemümkün olabilecektir.
Gerekçe: Sosyal yardımların amacı herkes için belli bir geliri garanti etmek ise,
aile büyüklüğünü ve gelirdeki eksikliği dikkate almayan uygulamalarla amacı tesis etmek mümkün olmayacaktır. Asgari ücret karşılığı çalışan bir babanın, üç
ve üzeri çocuk sahibi olması durumunda oluşan gelir yetersizliği, yardımlarla tamamlanmalıdır. Devletin üç çocuk politikası da bu uygulamayı gerekli kılmaktadır.
Mevcut uygulamada, 2800 TL geliri olan iki kişilik ailede, birinin ağır engelli olması durumunda aileye 1400 TL yardım yapılmakta, böylece ailede kişi başı gelir
2000 TL’ye yükselmektedir. 2200TL geliri olan asgari ücretli beş kişilik ailede
engelli birey yoksa hiçbir şekilde yardım yapılmamakta ve kişi başına düşen gelir
miktarı 440TL olarak kalmaktadır. Bu uygulama ile gelir dağılımı düzelmediği gibi,
daha da bozulmaktadır. Sistem maalesef çocuk yoksulluğuyla mücadelede de,
yoksulluğun nesiller arası aktarımının engellenmesinde de başarısız kalmaktadır.
Tespit 19:
Ağır engellilere ve yaşlılara bakmakla mükellef olan yakınlarına, “engelli evde
bakım ücreti” ödenmektedir.
Öneri: Ağır engelli bireyin bakım ihtiyacından dolayı ailede bir kişi gelir getiren bir işte çalışamıyorsa, yani ailede gelir yetersizliği yaşanıyorsa, o tür
ailelere yardım yapılmalıdır. Ancak yardım, engelli bakım yardımı olarak tanımlanmamalı, aile gelir desteği olarak tanımlanmalıdır.
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Gerekçe: Aile, bireylerinin birbirine karşı sorumlu olduğu, yardımlaşma ve paylaşımın esas olduğu bir kurumdur. Yaşlı ana-babaya bakmak çocukların tabi bir
görevi ve sorumluluğudur. Daha açığı ailede bakıma muhtaç engellinin bakımından bütün aile bireyleri sorumludur. Onların bu sorumluluğunu icra etmeleri için,
devletin ücret ödemesi doğru bir uygulama değildir. Ana-babaya bakmak için
devletten ücret alan bir ailede yetişen çocukların zihinleri bu şekilde kodlanacak
ve kendi ana-babaları yaşlandığında da onların bakım sorumluluğunu devlete havale etmek isteyeceklerdir. Devletin temel politikası, toplumu ve aileyi ayakta
tutan her türlü değerleri korumak olmalıdır.

KADIN POLİTİKALARI
Tespit 20:
Türkiye’de kadın politikaları, şiddet ve istihdam çerçevesinde gelişmiştir. Bunların dışındaki kadın sorunlarıyla ise ilgilenilmemektedir.
Öneri: Kadın politikaları cinsiyetçi yaklaşımın ötesine geçip, geniş bir perspektifle, kadına mahsus her türlü sorunla ilgilenmelidir.
Ülkemizin taraf olduğu BM CEDAW Sözleşmesinin 6. Maddesinde düzenlenen “Taraf devletler, kadın ticareti ve fahişeliğin istismarının her şekliyle önlenmesi için yasa dâhil her türlü önlemi alacaktır’ şeklindeki düzenlemenin
gereği, yerine getirilmelidir. Fuhuş (kadın bedeninin satılması, kiralanması)
yasaklanmalı, ilgili işletmeler kapatılmalıdır.
Yoksul kadınlar için çocukların sayısını ve özel durumlarını gözeten, sosyal
yardım programlarının hayata geçirilmesi gerekmektedir.
Yerel yönetimlerce, asgari ücretle çalışan kadınların çocukları için, ücretsiz
kreş ve gündüzlü çocuk bakım hizmetleri sunulmalıdır.
Gerekçe: Kadının cinsel sömürüsü, sadece kadının onurunun değil, insanlık onurunun
da ayaklar altına alınmasıdır. Fuhuşun kurumsallaşması, hiçbir şekilde kabul edilmemelidir. Kurumsal fuhuş aile değerleriyle bağdaşmadığı gibi, gençleri kötülüklerden
koruma sorumluluğuyla da çelişmektedir. Kadını kocasının cinsel istismarından koruyan politikaların, aynı kadının fuhuş vasıtasıyla istismarına karşı hassasiyet göstermemesi şaşırtıcıdır. Zina suç sayılmazken, fuhuşla mücadelenin kolay olmayacağı
kuşkusuz aşikâr, fakat fuhuşla mücadele zina ile mücadeleyi de destekleyecektir.
Bu arada yoksul ve dar gelirli kadınların desteklenmesi, gelir yetersizliği sebebiyle çocukların aileden uzaklaştırılmasının önüne geçecektir.
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Tespit 21:
Bugün kadın, ailenin dışında birey olarak tanımlanmakta, kadın sorunları aileden
bağımsız olarak ele alınmakta; sorun tanımlanırken de çözüm aranırken de kadının dâhil olduğu aile ve çocuklar tamamen yok sayılmaktadır.
Öneri: Kadına dair ortaya çıkan her türlü durum, ailesiyle ve özellikle de çocuklarıyla birlikte değerlendirilmelidir.
Gerekçe: Kadın diğer bireyler gibi (erkek, çocuk, yaşlı) bir ailenin mensubu, bir
ailenin de kurucusudur. Her tür kadın sorunu, dahil olduğu aileden bağımsız olmadığı gibi aile dahil edilmeden geliştirilen tedbirler de sorunu çözememektedir.
Kadını aile kurumunun dışında, hatta ailenin karşısında konumlamanın en büyük
zararı gene kadına olmaktadır.
Tespit 22:
Kadın politikalarının kurgusu, bir yanıyla toplumsal cinsiyet eşitliğini tesis eden
düzenlemeleri öngörmekte, diğer yandan da kadını dezavantajlı olarak değerlendirmektedir. Kadın halkaları güçlü bir şekilde vurgulanmakta, ancak sorumluluk
alanı bulanık bırakılmaktadır.
Öneri: Kadına dair düzenlemeler, eşitlik perspektifini kadının da sorumlulukları olduğunu dikkatlerden uzak tutmamalı, kadını sorumluluklarıyla birlikte
değerlendirmelidir.
Gerekçe: Her yetişkin kendi hayatına, ailesine, çevresine, toplumuna, insanlığa
karşı sorumludur. Kadının da erkeğin de güçleriyle, rolleriyle, imkânlarıyla bağdaşık sorumlulukları vardır. İnsan için haklardan önce sorumlulukları esastır. Canlı
veya cansız yaratılmış olan her şeyin ve her türlü canlının hakları vardır, fakat sadece ve sadece akıl sahibi insan sorumluluk sahibidir. Kadını sorumluluklarından
azade kılmak, kadına hakarettir.
Tespit 23:
Türkiye’de kadın politikalarının esasını, kadına karşı şiddetle mücadele teşkil etmektedir. Şiddetle mücadelenin yasal çerçevesini İstanbul Sözleşmesi ve onun
uygulamasını düzenleyen 6284 Sayılı Kanun oluşturmaktadır. Ancak, 6284 Sayılı Kanun, esaslı hususlarda İstanbul Sözleşmesi ile bağdaşmamaktadır. Aykırı
hususlar aşağıda sıralandığı gibidir:
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1. İstanbul Sözleşmesi şiddet mağdurunu, aile içi şiddete ve kadına yönelik şiddete maruz kalan gerçek kişiler olarak tanımlamakta, 6284 sayılı kanun şiddet
mağdurunu, şiddet olarak tanımlanan tutum ve davranışlara doğrudan veya
dolaylı olarak maruz kalan ve kalma tehlikesi bulunan kişiyi, şiddetten etkilenen ve etkilenme tehlikesi bulunan kişiler şeklinde tanımlamaktadır.
2. Sözleşmede şiddet, gerçekleşmiş vakaları işaret ederken, 6284 sayılı kanun
şiddet ihtimalini de şiddet kapsamında değerlendirmekte ve ihtimal için de
hüküm ihdas edilmesini gerektirmektedir.
3. İstanbul Sözleşmesi fiziksel, cinsel, psikolojik şiddetin Ceza Kanununda suç
olarak tanımlanmasını ve suçluların bu çerçevede yargılanmasını öngörmekte, fakat 6284 Sayılı kanun şiddet şikâyetlerinin Aile Mahkemelerinde yargılanmasını düzenlemektedir.
4. Sözleşme şiddet suçlarının, kanunun mucibince cezalandırılmasını öngörmekte, 6284 sayılı yasa ise şiddet şikâyetlerinde, belirlenen koruyucu, önleyici
tedbirleri düzenlemektedir.
5. Sözleşme şiddet şikâyetlerinde delil, ispat yükümlülüğü öngörmekte, fakat
6284 sayılı kanun şikâyeti yeterli görmekte, delil belge aranmayacağını hükme bağlamaktadır.
6. Sözleşme, acil ve ağır risk içeren durumlarda, delil aranmaksızın, kolluk kuvvetinin mağduru korumak için gerekli tedbirleri alması gerektiğini, aciliyetin
ve riskin tespit edilebilmesi için ilgili kurumların koordinasyonun sağlanmasını
öngörmekte; 6284 sayılı kanun, acil ve ağır risk içeren durumlara dair herhangi bir düzenleme içermemekte, her şikâyeti acil ve ağır risk içeren bir durum
olarak kabul etmektedir.
7. Sözleşme failin mağdura, konuta, mağdurun bulunduğu mahalle yaklaşmamasına ilişkin tedbiri, acil ve riskli durumlarda mağduru korumak, gerekli tedbirleri alacak zamanı kazanabilmek için öngörmekte; 6284 sayılı kanun failin
uzaklaştırılmasını, her şiddet şikâyetinde, altı aya kadar uzatılabilen, bir nevi
cezalandırma olarak düzenlemektedir.
8. Sözleşmeye ve hukukun temel ilkelerine rağmen, 6284 sayılı kanun tedbir
kararlarının aksine davranan failler için “zorlama hapsi” öngörmektedir.
9. Sözleşme” zorunlu uzlaştırmanın” yasaklanmasını öngörmekte, 6284 sayılı
kanunun bu hususta herhangi bir düzenleme yapmamış, ancak kanunun uygulamasını düzenleyen yönetmelik uzlaşmayı tamamen yasaklamaktadır.
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10. Sözleşme, şiddetin önlenmesini eğitim ve kültür politikalarına havale ederken; Kanun şiddetin önlenmesini, şikâyet konusu şiddetin önlenmesi olarak
ele almakta ve bir takım önleyici tedbirler sıralamaktadır.
11. Sözleşme, koruyucu tedbir olarak failin yargılanması sürecinde, mağdurun
desteklenmesini ve olası risklere karşı korunmasını öngörmekte; fakat Kanun
hangi durumlarda, hangi şiddet türlerine uygulanacağını belirtmeksizin, koruyucu tedbir geliştirilmesini istemektedir.
Öneri: 6284 sayılı kanun düzenlenmesinin gerekçesini teşkil eden İstanbul
Sözleşmesi’ne uygun hale getirilmelidir. Buna göre:
1. Muğlak ve geniş kapsamlı şiddet mağduru ve şiddet tanımları, kanunun
amacına uygun olarak ve net bir şekilde yeniden tanımlanmalıdır.
2. Ceza Kanunumuzda suç olarak tanımlanmış olan fiziksel, cinsel, psikolojik
şiddet davranışları ve ısrarlı takip, Ceza Mahkemelerinde yargılanmalıdır.
3. Acil ve ağır risk içeren durumlar hariç, diğer şiddet şikâyetlerinde belge
ve delil aranmalıdır.
4. Acil ve ağır risk içeren durumların ve riskin şiddetinin belirlenmesi için
ilgili kurumlarca, uygulanacak yöntem ve prosedürler tanımlanmalıdır.
5. Failin mağdurdan uzaklaştırılmasına ilişkin tedbir, acil durumlarda mağduru korumak, gerekli tedbirleri alabilmek için yetecek bir süre kadar olmalıdır. Fail Ceza Kanunun gerektirdiği şekilde cezalandırılmalıdır.
6. Şiddet mağdurunun faille uzlaşabilmesini engelleyecek bir düzenleme yapılmamalıdır.
7. Şiddetin önlenmesi için eğitim, kültür, aile ve medya politikaları geliştirilmeli, koruyucu tedbirler, riskli durumlarda alınması gereken önlemleri
içermelidir.
Gerekçe: İstanbul Sözleşmesi’ni onaylamış taraf ülke olarak, kadına karşı şiddetin önlenmesine ilişkin politikaların ve uygulamaların Sözleşmeye uygunluğunun
sağlanması gerekliliktir. Kanuna ilişkin eleştirilen hususlar ve uygulanmasının yol
açtığı olumsuzluklar, Sözleşmeye aykırılık içeren düzenlemelerden kaynaklanmaktadır. Uygulamadaki en büyük sorun, Sözleşmenin öngörmediği şiddet şikâyetinde belge, kanıt aranmamasından kaynaklanmaktadır. Bu durumu kötü niyetli
eşler ve bütün aile fertleri silah olarak kullanabilmektedir. Sözleşmenin acil ve
risk içeren durumlar için bir tedbir olarak öngördüğü failin uzaklaştırılması, her
şikâyete uygulanan bir ceza olarak kullanılmaktadır. Uzaklaştırma tedbiri alınmayan bir davada, daha sonra kadın şiddete maruz kalırsa, karar mercii medya
ve kamuoyu tarafından linç edileceğinden, hâkimler her türlü şiddet şikâyetine
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uzaklaştırma tedbirini uygulamak zorunda kalmaktadır. Koruyucu önleyici tedbirlerin şiddetin türüne göre tadat edilmemesi de bu durumun sebeplerindendir. Uzlaşmanın engellenmemesi de, aile birliğinin korunması açısından önemlidir. Sözleşmenin ihtiva ettiği şiddetle mücadele, kanunun caydırıcılığına dayanmaktadır.
Mücadelede, cezaların şiddetine bağlı olarak etkinlik sağlanabilir. Kanun, şiddetle
mücadele için etkin olabilecek araçlar içermemekte, aksine ailedeki sorunları derinleştirmekte ve şiddeti kışkırtabilmektedir.
Tespit 24:
Son zamanlarda kamuoyunun yoğun olarak tartıştığı İstanbul Sözleşmesi, aile içi
şiddetle ve kadına karşı şiddetle mücadele için öngördüğü düzenlemeler bakımından, aile kurumu ve toplumsal değerler açısından sakınca içermemektedir. Fakat
sözleşmenin toplum ve aile kurumuna yönelik tehlike oluşturma potansiyeli de
mevcuttur ki, onlar da aşağıdaki şekildedir:
1. Taraf devletlere, toplumsal cinsiyet eşitliği hedefini önermektedir.
2. Kadına yönelik şiddeti, kadınlara yönelik ayrımcılığın bir biçimi ve toplumsal
cinsiyete dayalı bir eylem olarak tanımlamaktadır.
3. Kadınlara yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti, ”kadına kadın olmasından dolayı uygulanan ve kadınları orantısız biçimde etkileyen şiddet” olarak
tanımlamaktadır.
4. Toplumsal cinsiyeti “kadınlar ve erkekler için toplum tarafından uygun görülen ve sosyal olarak inşa edilen roller, davranışlar, eylemler ve nitelikler”
şeklinde tanımlamaktadır.
5. Mağdurların haklarını korumaya yönelik önlemlerden bahsederken, “cinsel
yönelim” ve “cinsel kimliklerin” ayrımcılığa konu edilemeyeceği hükmünü
içermektedir.
Öneri: İstanbul Sözleşmesi, eşcinsel kimlikleri meşrulaştırmakla kalmayıp,
“toplumsal cinsiyet eşitliği” hedefiyle, kültürlerin kadın ve erkeğe ilişkin kabullerini tamamen yok etmeyi önermektedir. Sözleşmeye göre kadına şiddet,
toplumsal cinsiyetin sonucudur, kadınlar kadın oldukları için şiddet görmektedir. Yani kadın, kadın olmaktan kurtulursa şiddetin muhatabı olmayabilecektir
gibi. Bu önerme şiddeti yok eder mi bilinmez, fakat aile kurumunu, kültürleri
ve toplumları sarsma istidadı taşıdığını rahatlıkla öngörebiliriz. İstanbul Sözleşmesinden çıkmak mümkün, taraf ülke istediği zaman Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacağı bir bildirimle Sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmeden
çıkmak devletin dış politikalarıyla ve uluslararası ilişki stratejileri ile birlikte
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değerlendirilmesi gereken bir husustur. Fakat her hâlükârda, toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının uygulaması iptal edilmelidir.
Gerekçe: Devlet yönetimi, toplum ve birey açısından ailenin önemi bilinmektedir. Aileyi, aile değerlerini, toplumu, toplumsal ve kültürel değerleri korumak için
tedbir almak her devletin önceliği olmak zorundadır.
Tespit 25:
6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu, aileyi
korumamakta, kadına şiddeti önleyememektedir. Aslında yasanın muhtevası aileye ilişkin herhangi bir düzenleme içermediği gibi, şiddeti önleyecek bir etkinliğe de
sahip değildir. Sadece şiddet şikâyetleriyle ilgili müdahaleleri tanzim etmektedir.
Öneri: 6284 Sayılı Kanun en kısa sürede değiştirilerek, İstanbul Sözleşmesine
uygun şekilde yeniden tanzim edilmelidir.
Gerekçe: İstanbul Sözleşmesi kadına karşı şiddeti suç olarak ele alarak ve cezalandırılması biçiminde bir mücadele yöntemi içermektedir. Kanunun öngördüğü
tedbirler, şiddeti caydırıcı içerikten yoksun olduğu gibi, riskin açık olduğu vakalarda dahi engelleyici olamamaktadır. Kadın ölüm riskiyle savcıya başvurduğunda, mahkeme failin uzaklaştırılmasına ilişkin tedbirden başka bir imkana sahip
olmadığı için, kadının ölmesi halinde devletin bütün kurumları töhmet altında kalmaktadır. Türkiye kamuoyu İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Kanun hakkında
ikiye bölünmüş durumda ve iki kesim de Sözleşmenin ve Kanunun içeriğinden bağımsız, bilgiye dayanmayan yargılarla tavır geliştirmektedir. 6284 sayılı Kanunun
değiştirilme gerekçesini İstanbul Sözleşmesine uygunluğunun sağlanması olarak
açıklamak, Sözleşmenin taraftarları olan seküler ve feminist kesimleri belki teskin
edebilir; fakat şiddet şikâyetinde beyanın esas olması, her şikâyette uzaklaştırma
kararı alınması gibi hususların düzeltilmesi de, bu düzenlemelere aileyi dağıttığı
gerekçesiyle karşı çıkan muhafazakâr kesimleri teskin edebilir.

YEREL YÖNETİMLERİN SOSYAL POLİTİKA UYGULAMALARI
Tespit 26:
Türkiye idari sisteminin merkeziyetçi karakterinden dolayı, sosyal hizmetler ve
sosyal yardımlar merkezi yönetim tarafından icra edilmektedir. Yerel yönetimler
de imkanları ve vizyonları nispetinde sosyal hizmet ve yardım programları uygulamaktadır.
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Öneri: Çocuk hizmetleri dışında kalan sosyal hizmet uygulamaları, yerel yönetimlere devredilmelidir. Yaşlı, engelli bakım merkezleri ve barınma ihtiyacı için
kurgulanan sığınma evlerinin yönetimi, bulundukları Belediyelerce yürütülmelidir. Çocuk koruma ve bakımı, kurumsal bakım tamamen terkedilip, aile yanında
(koruyucu aile) bakım modeline geçmek suretiyle, merkezi yönetim tarafından
yönetilmelidir. Sosyal yardımlar, yoksulluk ve gelir yetersizliği sorunu yaşayan
ailelerin tamamını kapsayan, sosyal refahı ve sosyal adaleti sağlayan hak temelli olarak yasalaştıktan sonra, merkezden yönetilmeye devam edilmelidir.
Gerekçe: Sosyal hizmetlerin Merkezi yönetim tarafından yürütülmesi önemli sorunlara ve eksikliklere yol açmaktadır. Sosyal hizmetlerin hedef kitlesi, dezavantajlı ve
muhtaç vatandaşlardır. Bu alandaki ihtiyaçlar bölgesel kültürlere ve değerlere göre
farklılaşabilmektedir. Merkezin belirlediği modeller ve uygulama prensipleri her bölge için aynı derecede etkin sonuçlar üretmeyebilmektedir. Ayrıca bu alanda, çok hızlı
bir şekilde karar almayı ve çözüm üretmeyi gerektiren durumlar söz konusu olmakta,
hizmetin gecikmesi hayati riskler oluşturabilmektedir. Sosyal hizmetlere ilişkin yatırımların merkezden planlanması, çoğu zaman ihtiyaç bulunmayan, âtıl yatırımlara,
kaynak savurganlığı gibi durumlara yol açabilmektedir. Bu itibarla yatırım ihtiyaçlarının yerelden belirlendiği, hizmetin yerel unsurlara uygun olarak çeşitlenebildiği ve yerel toplumun katılımına ve denetimine açık bir şekilde yürütülmesine imkân sağlayan
bir tercih olarak, sosyal hizmetler yerel yönetimlere devredilmelidir.

MEDENİ KANUN
Tespit 27:
Boşanma kararları ve boşanma davaları, kadına şiddete ve kadın cinayetlerine
yol açabilmektedir.
Öneri: Aile destek mekanizmaları geliştirilerek, eşleri boşanmaya götüren sorunların çözümünde, boşanma sürecinde ve boşanma sonrasında eşler desteklenmelidir. Boşanma davalarında “arabuluculuk müessesesi” zorunlu hale getirilmelidir.
Gerekçe: Ailenin dağılması demek olan boşanma, kimsenin arzu etmeyeceği bir
sonuçtur. Asıl olan ailelerin sağlıklı ve işlevsel bir biçimde devamını sağlamaktır. Ailelere kendi dinamikleri ile çözümleyemedikleri sorunlarında, destek olacak
sosyal yardım ve sosyal hizmet mekanizmaları olmadığında tek çözüm boşanmak
olmaktadır. Boşanmak doğası gereği çekişme içermekte, olumsuz duyguları ve
dolayısıyla şiddeti körüklemektedir. Arabuluculuk müessesesi ile tarafların çekişmeli konularda uzlaşmaları sağlanabilir. Taraflar etkin mekanizmalarla desteklendiğinde, sürecin sağlıklı bir şekilde ve sühuletle tamamlanması kolaylaşacaktır.
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Tespit 28:
Boşanma sonrasında çocukların velayetine sahip olan taraf, velayet hakkını kötüye kullanmakta, diğer ebeveynin çocukla ilişkisini engelleyebilmektedir. Bu durum çocuğa zarar verdiği gibi, karşı tarafın tepkisinin şiddete dönüşmesine de yol
açabilmektedir.
Öneri: Velayet hakkını kötüye kullanan ebeveynden bu hak alınmalı, icra yoluyla
çocuk teslimi uygulaması terkedilmemelidir. “Ortak velayet” teşvik edilerek, yaygın kullanımı desteklenmelidir.
Gerekçe: Çocuğun her iki ebeveynine de ihtiyacı vardır ve her ikisi ile de sağlıklı
ve doyurucu bir şekilde ilişki kurabilmelidir. Çocuğun ve velayet sahibi olmayan
ebeveynin hak ve çıkarlarının korunması ve şiddetin kışkırtılmasının önüne geçilmesi için her türlü tedbir alınmalıdır.
Tespit 29:
Boşanma sonrasında kadına bağlanan “yoksulluk nafakası” kadın evlenmediği
sürece ömür boyu devam etmektedir.
Öneri: Nafaka uygulamasından vaz geçilerek, tazminat uygulamasına geçilmelidir. Boşanmada kusurlu olan eş, diğer eşin uğradığı zararı tazmin etmelidir. Hükmolunan tazminat tek seferde ödeneceği gibi, taksitlendirilerek ödenmesi de sağlanabilmelidir. Anlaşmalı boşanmalar bundan müstesnadır.
Gerekçe: Boşanmak suretiyle bağlantıları tamamen kopan iki ayrı bireyden birinin,
diğerinin geçiminden sorumlu tutulmasının hiçbir gerekçesi olamaz. Nafakaya kusurla bağlantılı olarak hükmedilmiş olsa bile, nafaka verenin, nafaka alan tarafın geçiminden sorumlu olması şeklinde algılanmasına ve sorumluluğa bağlı olarak karşı
taraf üzerinde müdahale hakkı vehmetmesine yol açabilmektedir. Eski eş cinayetlerinde kadının hayat tarzının ve ilişkilerinin sebep olarak zikredilmesi, çoğunlukla bu
yüzdendir. Nafakanın kesilmemesi için, kadınların bir kısmı yeni ilişkilerini nikâhsız
olarak sürdürebilmektedir. Biten evliliklerde, eski eşlerin her türlü bağının her anlamda sona ermesi, her iki taraf için de en doğrusu olacaktır. Tazminat uygulaması,
kusurlu tarafın kusurundan kaynaklandığı için bir nevi ceza olarak algılanacaktır ve
her iki tarafı da birbirine karşı özgür ve bağımsız kılacaktır. Boşanma ile yoksullaşan kadın, sosyal yardım uygulamalarıyla devlet tarafından desteklenmelidir.
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CEZA KANUNU
Tespit 30:
Eşe, çocuğa ve topluma karşı işlenen en ağır suçlardan olan evli kişinin eşini
aldatması yani zina, ceza kanununda suç olarak sayılan fiiller arasında bulunmamaktadır. Zina; İstanbul Sözleşmesinde ve 6284 sayılı Kanunda da, aile içi veya
kadına karşı şiddet fiilleri arasında zikredilmemektedir.
Öneri: Aileye, topluma ve doğacak çocuklara karşı işlenen en ağır suç olan
zina, ceza kanununda da suç olarak tanımlamalıdır.
Gerekçe: Evli kişinin evlilik dışı ilişkisi, aile kurumunun temeli olan güveni tamamen
ortadan kaldırmaktadır. Eşin sadakat hakkını ihlal etmekte, doğacak çocuğun nesebini
bozmakta, toplumdaki güveni zedelemektedir. Anayasanın 41. Maddesindeki “ailenin
korunması için Devletin her türlü tedbiri almasına ilişkin” hükmün gereği olarak aileyi
korumaya matuf en temel tedbir olarak, zina suç sayılmalıdır. Zinanın suç olmamasını
öngören Avrupa toplumlarında, eşler arası sadakatsizliğin yaygınlaşması sebebiyle,
zina sosyolojik olarak suç olma özelliğini kaybetmiş bulunmaktadır. Ancak Türkiye
toplumu ve toplumsal değerlerimiz zinayı suç olarak görmekte, yasanın vermediği
cezayı toplum, aile, eş vermek durumunda kalmaktadır. Yasaların meşruiyet alanı
açmasıyla, toplumun kontrolünü kaybettiği oranda, evli erkeklerin ve evli kadınların
sadakatsizliği yaygınlaşmaktadır. Hemen her gün televizyonlarda, sevgilisine kaçan
evli kadınlar hiçbir mahcubiyet duymaksızın boy göstermekte, bu görüntüler toplumun ve ailenin bu gününü de geleceğini de adeta dinamitlemektedir.
Tespit 31:
Bugünkü halde Ceza Kanunu, aile içi şiddet vakalarında etkin olamamaktadır.
Öneri: Aile içi şiddet şikayetleri ceza mahkemelerinde yargılanmalı, Ceza Kanununda yapılacak düzenleme ile aile içi suçların tamamı için cezalar artırılmalı ve ağır risk içeren vakaların yargılama sürecinde tutukluluk esas olmalıdır.
Gerekçe: 6284 sayılı kanun aile içi şiddet şikayetlerini delil gerekmeksizin, Aile
Mahkemelerine yönlendirdiği için, faillerin ceza mahkemesinde cezalandırılması
mümkün olmamaktadır. Şiddetle etkin mücadele için her türlü şiddet, kanunun
emrettiği şekilde cezalandırılmalı, yargılama sürecinde tutukluluk tedbiri ile risk
bertaraf edilebilmelidir.
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MEDYA VE SOSYAL MEDYA
Tespit 32:
Bilgisayar teknolojisinin ve internetin icadı sonucunda, son 30 yılda iletişim araçları
yepyeni bir forma kavuşmuş durumdadır. Bu ivmeli gelişme, bireylerin zaten ferdi
kullanılma hususiyeti bariz olan internet araçlarını daha çok kullanmasına sebep olmaktadır. Bunlardan en önemlisi de sosyal medyadır.
Öneri: Alabildiğince özgür ve denetimsiz bir alan olan Sosyal medyanın kullanımı ve riskler; konusunda toplum bilgilendirilmeli, çocukların ve gençlerin
sosyal medyanın tehlikelerinden koruması konusunda aileler bilinçlendirilmelidir.
Gerekçe: İnternet ve özellikle sosyal medya kullanımı insanların zamanının büyük
bir kısmını ele geçirmiş durumdadır. İletişim becerisi ve özgüveni düşük çocuklarda
sosyal medya kullanım oranının daha fazla olduğu, bu çocukların ders ve akademik
başarılarında da düşüş görüldüğü belirtilmektedir.
Eşlerin sosyal medya kullanımına bağlı olarak birbirlerine ayırdıkları zaman sınırlanmakta, sosyal medyada yapılan paylaşım, beğeni, etkileşim vb. durumlar
zaman zaman tartışmalara sebep olmakta hatta bu tartışmalar boşanmaya kadar
varabilmektedir.
Sosyal medya kullanımı gençler ve çocuklar arasında daha yaygın olduğundan,
sosyal medyanın belki de en tehlikeli durumu cinsel istismardır. Normalde çoğu
ebeveyn, çocuğunun kimlerle arkadaşlık ettiği hakkında genel anlamda bilgi sahibi olurken, sosyal medya (Facebook) nedeniyle ebeveynlerin denetimi ciddi derecede azalmış bulunmaktadır.
Bireylerin doğumlarından itibaren en yakınlarında olan ve gerek toplumsal gerekse
de bireysel gelişimleri açısından beslendikleri en önemli kurum olan aile içerisindeki iletişimin sağlıklı bir biçimde sürdürülmesi, bu kurumun devamlılığı açısından çok
önemlidir. Ev içi serbest zamanları dolduran medya teknolojileri, tüm dünyada aile içi
iletişimi ve aile bağlarını tehdit eder bir seyir takip etmektedir. Konu ile ilgili kapsamlı
bir literatür değerlendirmesi yapılan bir çalışmada; ev içi serbest zamanda medya
kullanımının giderek arttığı hanelerde, Türk ailesinin de kapitalist değerlerle bireyselleştirildiğine ve bu değerlerle özdeşleştikçe de iletişiminin ve devamlılığının tehdit
altına girdiğine dikkat çekilmektedir.
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Tespit 33:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı’nın aile ve sosyal hizmetlerle ilgili
teşkilat yapısı, dezavantajlı birey odaklı olarak (Çocuk Hizmetleri Gn. Md, Engelli
Yaşlı Hizmetleri Gn. Md, Kadının Statüsü Gn. Md, Aile Toplum Gn. Md.) biçiminde
dizaynedilmiştir. Her birim kendi görev alanıyla ilgili olarak politika belirlemekte
ve uygulamaktadır.
Öneri: Bakanlığın aile ve sosyal hizmetlerle ilgili kısmın (eski Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı) teşkilat yapısı, sosyal politikaların “aile odaklı” olarak
geliştirilmesini mümkün kılacak şekilde yeniden dizayn edilmelidir.
Gerekçe: Mevcut birey odaklı yapı ve işleyişte, aileyi merkeze alan politikalar
geliştirmek mümkün olmamaktadır. Her birim görev alanındaki dezavantajlı grubun haklarını her şeyin üzerinde görmekte, aile odaklı ve bütünlüklü bakış açısı
geliştirememektedir. Bu itibarla aile merkezli sosyal politika yaklaşımı için; 1. Aile
Destek Politikaları Gn. Md, 2. Sosyal Hizmetler Gn. Md, 3. Sosyal Yardımlar Gn.
Md, 4. Kadının Sorunları Gn. Md, 5. Araştırma İzleme ve Değerlendirme Gn. Md
gibi, fonksiyona dayalı görev dağılımını esas alan bir yapılanmaya ihtiyaç bulunmaktadır.
Tespit 34:
Yurt dışında yaşayan Türk ailelerinin, yaşadıkları ülke uygulamalarından kaynaklanan sorunları ile ilgilenilmemektedir. Özellikle Almanya’daki Türk ailelerin çocuklarının gerçek dışı iddia ve şikayetlerle “Alman Gençlik Dairesi” tarafından
alınıp, Alman ailelere verilmesi konusunda 2015 yılında başlatılan çalışmalar akamete uğramıştır.
Öneri: 2015 yılında Almanya Düsseldorf Konsolosluğunda başlatılan ‘Aile Destek
Birimi’ uygulaması planlandığı şekilde genişletilerek sürdürülmeli, Almanya’daki
Türk ailelerinin koruma altına alınan çocukları bu birim tarafından organize edilerek Türk kökenli koruyucu ailelere verilmelidir.
Gerekçe: Avrupa ülkelerinde yaşayan Türk ailelere ilişkin önyargılı ve kötü niyetli
yaklaşım, ailelerin çocuklarının asılsız iddialarla alınıp asimilasyona tabi tutulmasına yol açmakta, çocukların kimlikleri dinleri ve kültürleri yok edilmekte, ailelerinden, köklerinden koparılmaktadırlar. Devletin en temel görevi vatandaşlarının
maddi manevi varlığını korumak ve gelişimini desteklemektir. Bu itibarla ilgili
Bakanlık yurt dışındaki Türk ailelerinin çocuklarına ilişkin uygulamalara müdahil
olmalı ve aileleri her türlü sorununda destekleyen programlar geliştirmelidir.
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