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Aile, Ak Parti’nin siyaset anlayışının 
merkezinde yer alan bir kurumdur.

Başbakan R. Tayyip ERDOĞAN

Aile, toplumun da ülkenin de  
geleceğin de nüvesidir, çekirdeğidir.

Başbakan R. Tayyip ERDOĞAN



Ulusal sınırlar içerisinde yaşayan yerel toplulukların, ortak ve yerel nitelik-
teki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan Yerel Yönetimler, ülke kal-
kınmasında ve modern hizmetlerin insanımıza ulaşmasında önemli bir yere 
sahiptir. 

AK Parti’nin Yerel Yönetimlere verdiği önem sonucunda ortaya çıkan proje-
ler ve üretilen sosyal politikalar ile halkımıza ulaştırılan hizmetler AK Parti 
ailesini sevindirmekte, gururlandırmaktadır. 

Bu yıl 3.sü gerçekleştirilen Yerel Yönetimler Sempozyumu’nun konusunu 
“Yerel Yönetimler ve Aile” olarak belirledik. Çünkü biliyoruz ki; mutlu “aile-
ler” mutlu şehirler oluşturmakta bu da toplumsal mutluluğu getirmektedir. 
Aile toplumun özüdür. Yerel Yönetimler açısından da oldukça önemlidir. 
Çünkü yerel olan her şey önce aileden başlamaktadır. 

Başkanlığımızın düzenlediği sempozyumu 2-4 Nisan 2012 tarihleri ara-
sında Genel Merkez Konferans Salonu’nda Genel Başkan Başbakanımız  
Sayın R. Tayyip Erdoğan’ın onurlandırmaları ile Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanımız Fatma Şahin’in, milletvekillerimizin, belediye başkanlarımızın, 
yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlerimizin, akademisyenlerin, ilgili ku-
rum ve kuruluşların temsilcileriyle teşkilat mensuplarımızın katılımlarıyla 
gerçekleştirdik. 

Sempozyumda görüşülen konulardan, fikirlerden, görüş ve öneriler ile pro-
jelerden daha geniş kesimlerin faydalanmasını sağlamak amacı ile de yapı-
lan konuşmalar, sunum ve bildirileri kitap haline getirdik. 

Yerel Yönetimler ailesi olarak sempozyuma katılımı ile bizlerden desteği-
ni esirgemeyen, faaliyetlerimize her zaman güç katan Sayın Genel Başkan 
Başbakanımız R. Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunarız. 

Ayrıca sempozyuma katılarak değerli bilgilerini ve tecrübelerini bizlerle 
paylaşan hocalarımıza, katılımcılarımıza ve desteklerini esirgemeyen dinle-
yicilerimize, protokole, teşkilat mensuplarımıza ve Genel Merkez çalışanla-
rına teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca, proje yarışmasına katılan ve ödül alan 
belediye başkanlarımız ve jüri heyetine içten teşekkür ederiz. 
DURMAK YOK, HİZMETE DEVAM.

 YEREL YÖNETİMLER BAŞKANLIĞI

SUNUŞ



Aileyi sosyal politikaların temeline alarak,  
daha önce Devlet Bakanlığı’na bağlı 5 Genel Müdürlüğü 

birleştirerek ve “gaziler ile şehit yakınlarına yönelik”  
yeni bir daire oluşturarak   

“Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı”nı kurduk.

14 ayrı kurumdan, 28 ayrı sorgulama ile tespit edilen 
vatandaşlarımızın muhtaçlık durumunu, geliştirdiğimiz 

Sosyal Yardım Bilgi Sistemi (SOYBİS) sayesinde 
saniyelik sürelerde tespit edilir hale getirdik.  

Şimdi hayata geçirdiğimiz Aile Sosyal Destek Projesi 
(ASDEP) ile devlet, ihtiyaç sahiplerine onların 
başvurmalarını beklemeden kendisi ulaşacak.

Ailelerin sorun çözme kapasitelerinin artırılmasına 
yönelik olarak 5 alan, 23 modül ve 168 üniteden oluşan 

Aile Eğitim Programı’nı hazırladık. 
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AK PARTİ GENEL MERKEZ
YEREL YÖNETİMLER 
BAŞKANLIĞI
“YEREL YÖNETİMLER VE 
AİLE” KONULU
3. YEREL YÖNETİMLER  
SEMPOZYUMU 
AÇILIŞ KONUŞMASI

Hüseyin TANRIVERDİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, 
Yerel Yönetimler Başkanı
Manisa Milletvekili

2-3 Nisan 2012-ANKARA

Sayın Genel Başkanım, Başbakanım,

Sevgili konuklarımız,

AK Parti ailemizin değerli üyeleri,

Değerli hanımefendiler, beyefendiler,

Basınımızın Değerli Mensupları,

Yerel Yönetimler ve Aile temalı,

Yerel Yönetimler Başkanlığımızca düzenlenen 

3. Sempozyumumuz’a HOŞGELDİNİZ diyor,

hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Yerel Yönetimlerde bir marka, bir değer olan partimizin yerel yönetimlere gös-
terdiği önemin açık bir ifadesi olan 3. Yerel Yönetimler Sempozyumumuz’un 
partimiz, ülkemiz ve yerel yönetimlerimiz için hayırlı ve yararlı olmasını diliyo-
rum.

2 gün boyunca sürecek olan sempozyumumuzda; 

Dünyada ve ülkemizde yerel yönetimlerin geldiği nokta, geliştirdiği sosyal pro-
jeler değerlendirilecek, yerel yönetimlerin toplumsal hayattaki fonksiyonu ve 
görevleri tartışılacaktır. 

III. YEREL YÖNETİMLER SEMPOZYUMU
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III. YEREL YÖNETİMLER SEMPOZYUMU

29 Mart Mahalli İdareler seçimlerinin her yıldönümünde değişik bir temayla dü-
zenlediğimiz sempozyumun bu yılki konusu YEREL YÖNETİMLER VE AİLEDİR.

Aile, 

bizim toplumumuz için, medeniyetimiz için, 

önemli bir yapı taşıdır.

Aileye, aile olmaya hem dinimiz hem de toplumsal geleneklerimiz büyük önem 
vermektedir. 

Çünkü;  Aile, ne kadar sağlam ve sağlıklı, mutlu ve müreffeh olursa, 

Toplumlarda, şehirlerde, o ölçüde mutlu ve huzurlu olur. 

AİLE TOPLUMUN DİREĞİ, GELECEĞİMİZİN TEMİNATIDIR.

İNSAN SEVGİSİNİN, TOPLUMSAL HUZURUN KAYNAĞI, HİÇ ŞÜPHESİZ  
AİLEDİR.

Aile, bu niteliğiyle toplumlarda kültürel kimliğin, insanî değerlerin ve tarihî sü-
rekliliğin koruyucusu ve aktarıcısı olan bir kurumdur.

Büyüklerimiz bize, babanın evin direği, annenin yuvanın yüreği, çocuğun da 
ailenin geleceği  olduğunu öğütlemişlerdir.

Bugün maalesef aile hayatımız, yabancı kültür ve hayat tarzlarının ciddi tehdi-
diyle karşı karşıyadır.

Aile kavramına verilen değerin ve duyulan saygının yerine, ailesiz, anne-babasız 
bir hayat anlayışı oturtulmak istenmektedir. Bunu önlemek için hepimizin gö-
rev ve sorumluluğu vardır. 

Aile düzenin bozuk olduğu, aile sıcaklığının hissedilmediği, tadılmadığı bir top-
lumda, huzurdan, mutluluktan ve sağlıklı bir gelecekten bahsetmek asla müm-
kün değildir.

Bir evde TARHANA kaynıyor, KURU FASULYE pişiyorsa, aile sıcaklığında, aile 
fertleri bir arada akşam yemeğine huzurla oturabiliyorsa orada paylaşım var-
dır, dayanışma vardır, mutluluk vardır. Bu sıcaklık o evden tüm mahalleye, tüm 
şehre, tüm ülkeye yayılır.

Bu gerçeklerden hareketle Yerel Yönetimler Başkanlığımız,

•	 Yerel	yönetimlerimizin	aile	konusundaki	çalışmalarına	destek	vermek,	

•	 Yapacakları	sosyal	projelerde	aile	konusuna	önem	vermelerini	sağlamak,	

•	 Bireylerin	 aile	 yapısının	 devamını	 özendirici	 uygulamalara	 yönelmelerini	
tavsiye etmek,

•	 MUTLU	AİLELER,	MUTLU	ŞEHİRLER	oluşturmak	amacıyla,
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Bu yılki sempozyumun konusunu AİLE olarak belirlediği gibi 

2012 yılını da, yerel yönetimlerde AİLE YILI ilan edilmiştir.

2012 yılı içinde AK Partili belediyelerden ve il genel meclislerinden, AİLE kuru-
munun öneminin daha iyi anlaşılması, AİLENİN korunması ve sağlamlaştırılma-
sı, AİLE içi sorunların azaltılması için yeni projeler, etkinlikler ve bilimsel toplan-
tılar düzenlemelerini istemektedir.

Sayın Genel Başkanım, Başbakanım,

Değerli konuklarımız

Sempozyumun birinci gün ilk oturumunda;

“AİLE BÜTÜNLÜĞÜNÜ TEHDİT EDEN SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI”

İkinci oturumda; “AİLELERE DESTEK KURUMLARI OLARAK YEREL  
YÖNETİMLER”

Son oturumda ise “KADINLARIN TOPLUMSAL YAŞAMA KATILMALARINDA 
YEREL YÖNETİMİN ROLÜ” konuları ele alınacaktır. Açılış konuşmalarının ar-
dından da Genel Başkanımız ve Başbakanımız, BÜYÜK AK PARTİ AİLEMİZİN 
BÜYÜK REİSİ, Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, aile konusunda proje yarışma-
mızda dereceye giren yerel yöneticilerimize ödüllerini verecektir.

Proje yarışmamıza bu yıl 127 proje teslim edilmiştir. Bu projeler giriş kattaki 
fuaye salonumuzda hafta sonuna kadar sergilenecektir.

Üç değerli akademisyen ve yerel yönetim başkanlığımızda görev alan 3 arkada-
şımızdan oluşan 6 kişilik jüri heyetimiz, bu projeleri incelemiş ve sonuçta top-
lam 17 proje ödüle layık görülmüştür.

Değerli konuklarımız,

AK Partili belediyeler her zaman ülkemizin ve partimizin yüz akı olmuştur. Ge-
nel Başkanımız ve Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın 1994’de İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken yaptığı çalışmalar ve ortaya koyduğu 
projeler, yerel yönetimlerde bir “çığır” açmıştır.

Bu yeni BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI herkes için bir okul, bir ekol olmuştur.

“Hizmet önemli ama halkın gönlünü kazanmak daha önemlidir” diyen Genel 
Başkanımız ve Başbakanımız tüm belediyelerimize ilham kaynağı olmuştur.

Türkiye yerel yönetimlerde hizmetin, çalışmanın ne olduğunu AK Partiyle gör-
müştür.

III. YEREL YÖNETİMLER SEMPOZYUMU
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İnsan merkezli, hizmet odaklı, kaliteli, zamanında, etkin ve verimli hizmet sun-
ma anlayışı AK Parti ile zirve yapmıştır.

AK Parti olarak bizim yerel yönetimler anlayışımız, yerel dinamiklerin hareke-
te geçirilerek, yerel toplulukların ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal alanda 
sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun olarak gelişimini sağlamayı hedefle-
mektedir.

Bugün itibarı ile ülkemizdeki, 2950 belediyenin 1647’si (yüzde 56’sı) AK Parti-
lidir.

Yine, 81 İl Genel Meclis Başkanı’ndan 60’ı (yüzde 74’ü) AK Partilidir.

Sayın Genel Başkanım, Başbakanım,

Değerli konuklarımız,

AK Partili belediyelerimiz yaptıkları hizmetlerle, yeni projeleriyle, başarılı poli-
tikalarıyla, kazandıkları bölgesel ve dünya ölçekli ödüllerle gündeme gelirken, 
diğer belediyeler usulsüzlüklerle, yargıya intikal eden davalarla, yolsuzluklarla, 
operasyonlarla gündeme gelmektedirler.

Hizmetin ve belediyeciliğin tek adresi olan AK Parti’nin bu çalışmaları ülke için-
de vatandaşlarımız tarafından takdir edilirken, yurtdışında da dikkatle izlen-
mektedir.

AK Parti’nin yerel yöneticileri artık dünyanın en önemli kurum ve kuruluşlarına 
başkan seçilmekte, yönetimlerinde görev almaktadırlar.

Bakınız, 

-  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir TOPBAŞ Dünya Bir-
leşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı’nın (UCLG’nin) yani bir başka 
ifadeyle Dünya Belediyeler Birliği başkanlığına seçildi.

- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Melih GÖKÇEK, Avrupa Ödü-
lü Kazanan Kentler Birliği’nin yeni dönem başkanlığına seçildi. 

- Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir AKYÜREK, 12. DÜNYA 
TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ kongresinde birliğin tarihinde ilk kez Müslüman 
bir ülkenin belediye başkanı olarak Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

- Yıldırım Belediye Başkanımız Sayın Özgen KESKİN, üç gün önce Priştina’da, 
12 ayrı ülkenin belediye başkanlarını bir araya getiren Güney-Doğu Avrupa 
Yerel Yönetim Birlikleri Ağı’nın (NALAS’ın) Genel Başkanlığı’na seçildi.

- Antalya Muratpaşa Belediye Meclis Üyemiz Sayın Gaye DOĞANOĞLU ise Av-
rupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkan Yardımcılığı’na 
seçilmiştir.
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AK Belediyecilik artık sadece ülkemizde değil dünyada da bir MARKA olmuştur. 

Yerel yönetimler olarak 2023 hedeflerimize doğru ilerlerken iki günü birbirine 
eşit olmayacak bir şekilde çalışmaya, hizmet üretmeye,

şehirlerimizi inşa etmeye, 

halkımızın gönlünü ihya etmeye 

devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime burada son verirken katılımlarınız için şük-
ranlarımızı sunuyor, sizleri tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Allah Yar ve Yardımcımız olsun.

III. YEREL YÖNETİMLER SEMPOZYUMU



Sosyal sorunların tespiti ve çözümüne  
yönelik olarak Türkiye genelinde araştırmalar  

yaptık ve bunları yayınladık.

Milletimizin bekası güçlü ailelerin inşası için  
evlenecek çiftlere istemeleri halinde evlilik öncesi eğitim 

almalarına yönelik program geliştirdik. 

Yoksul ailelerin okula giden çocukları için,  
1 milyon anneye 2.017 milyar lira ödeme yaptık.

2 milyon aileye yakacak yardımı yaptık.
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AK PARTİ YEREL 
YÖNETİMLER SEMPOZYUMU 
AÇILIŞ KONUŞMASI 

Fatma ŞAHİN
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Sayın Başbakanım,

Değerli misafirler,

“Yerel Yönetimler ve Aile Sempozyumu”na hoş geldiniz diyor, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum.

Aile; anne, baba ve çocuklardan oluşan toplumun en küçük birimidir.

Toplumsal yapı içerisinde ise aile, küçük fakat fonksiyonu itibariyle en güç-
lü sosyal bir yapı olarak karşımıza çıkar.

Bu güçlü yapısı ile aile toplumda iki önemli görevi üstlenmiştir. Birincisi 
neslin devamını sağlamak, ikincisi toplumsal değerleri, kültürü yaşatmak 
ve korumaktır.

Aile, neslin devamını sağlarken fertlerin sosyal, ekonomik ve duygusal ihtiyaç-
larını da karşılar. Bu anlayışla Bakanlık olarak aile merkezli sosyal politikalar 
üretiyor, kurumsal yapılar oluşturuyoruz. 

İnsana yapılan her türlü yatırımı doğrudan aileye yapılan bir yatırım olarak gö-
rüyoruz.

Kadına, çocuğa, engelliye, yaşlıya, şehit yakınları ve gazilere yapılan sos-
yal yardımlar bu kapsamda aileyi daha güçlü kılmaktadır. Çünkü aile, eko-
nomik yapısı, sosyal ve kültürel vizyonuyla toplumların aynasıdır.

O nedenle sosyal politikalar içerisinde aile toplumun çatısını oluşturmaktadır. 

AK Parti Genel Merkezimiz tarafından üçüncüsü düzenlenen Yerel Yönetimler 
Sempozyumu’nun gündeminin “Yerel Yönetimler ve Aile” olması partimizin 
aile ve sosyal politikalara verdiği önemi bir kez daha ortaya koymuştur.

III. YEREL YÖNETİMLER SEMPOZYUMU
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III. YEREL YÖNETİMLER SEMPOZYUMU

Hedefimiz yakın gelecekte Türkiye’yi aile ve sosyal politikalar alanında 
model ülke haline getirmektir.

Bugün başarıyla uyguladığımız Sosyal Yardım Bilgi Sistemi (SOYBİS) bu alanda 
atılan ilk adım olmuştur.

Sosyal yardımları aile merkezli hale getirmede, etkin ve adil hizmet sunu-
munda bilişim teknolojilerini sonuna kadar kullanmakta kararlıyız.

Sayın Başbakanım, değerli misafirler,

Aile, Sayın Başbakanımızın 61. hükümet programında önemle üzerinde durdu-
ğu konu başlıklarından biridir. Güçlü bireylerden oluşan güçlü toplumlar kur-
mak, sosyal devlet anlayışını tesis etmek, ancak güçlü ailelerle mümkündür.

Bu anlamda, 

AK PARTİLİ BELEDİYELERİMİZ YEREL YÖNETİMLERDE ZİHNİYET 
DÖNÜŞÜMÜNÜ GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR.

Sosyal belediyeciliğin, yerel kalkınmanın en güzel örneklerini birlikte görüyo-
ruz. Sosyal politikaların uygulanabilirliği yerel yönetimlerin etkin bir şekilde sü-
rece dâhil olmalarıyla mümkündür.

Sosyal politikalar konusunda, aileye dönük hizmetlerde aynı zihniyet dönüşü-
münü birlikte gerçekleştireceğimize inanıyorum.

Çünkü aile, sosyal hayatın kaynağını ve temelini oluşturmaktadır.

Sosyal politikalar açısından,

AİLE BİR MİLLETİN İSTİKBALİ VE KADERİDİR.

Bakanlık olarak, istikbalimiz olan aile yapımızı daha da güçlendirici sosyal poli-
tikaları hayata geçiriyoruz.

Bu politikaların belirlenmesinde ve uygulanmasında halka en yakın hizmet ve-
ren yerel yönetimlerin önemi çok büyüktür. Yerel düzeyde hayat bulmayan 
hiçbir politikanın başarıya ulaşması düşünülemez.

Ülkemizde aile politikalarının, sosyal hizmetler ve sosyal yardımların etkin bir 
işleyişe kavuşması için aileye yönelik hizmetler daha çok önem kazanmıştır.
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Aileye yönelik hizmetler çok çeşitlidir. Çünkü aile, kadın, erkek, çocuk, yaşlı ve 
özürlülerden oluşabilmektedir.

Her grubun sorunlarına yönelik farklı çözümler üretilmesi, geliştirilmesi kaçı-
nılmazdır.

“Her toplum, kendisini oluşturan insanların niteliği ve özelliklerini taşımaktadır. 
O halde, devletin temeli ve özü insandır. 

Devleti anlamak için, insanı gerçek yaşamı içerisinde anlamak gerekir. Devlet, 
gerçek yaşamı içerisinde bulundurduğu insanların niteliklerini taşır.

BUNUN İÇİNDİR Kİ İNSAN, KÜÇÜK DEVLET;  
DEVLET BÜYÜK İNSANDIR.” (İbn-i Haldun)

Bu amaçla, aile içi çeşitliliği, coğrafi bölgesel farklılıkları da göz önünde bulun-
durarak yerel yönetimlerimizde insan merkezli, ‘sosyal sorumlulukları’nın bilin-
cinde olarak, aileye yönelik hizmetlerde çok önemli roller üstlenebilirler. 

Geçen yıl yaptığımız, Türkiye’de Aile Yapısı Araştırmasına göre, katılımcıların 
yaklaşık olarak yüzde 18’i yaşlandığında evde bakım hizmeti almayı düşündü-
ğünü belirtmiştir.

Gelişmiş ülkelerde birçok sosyal hizmetin yerel yönetimler eliyle gerçekleştiril-
diği düşünülürse, bu istatistikler, yerel yönetimlerimizin sosyal hizmetler ala-
nında kurumsallaşmasının ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır.

Sayın Başbakanım, çok kıymetli misafirler,

Aileye yönelik hizmetlerde stratejik planlar oluşturduk. Bu çerçevede yerel yö-
netimlerimizle pilot bölgelerden başlamak üzere kademeli olarak projelerimizi 
bir bir hayata geçiriyoruz.

Aile Eğitim Programı, Evlilik Öncesi Eğitimler ve Aile Sosyal Destek 
Programı (ASDEP) bunlardan bazılarıdır.

Eğitim materyallerini hazırladığımız ‘Aile Eğitim Programı’nın pilot uygulama-
larını başlattık. Bu uygulamayla, ailelerin sorun çözme kapasitelerini artırmayı 
amaçlıyoruz. 

Yine bu kapsamda, evliliklerin sağlam temeller üzerine oturtulması için ‘Evlilik 
öncesi eğitimler’i önemsiyoruz.

III. YEREL YÖNETİMLER SEMPOZYUMU
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Evlilik öncesinde gençlerin bilinçlendirilmesi, doğru düşünmelerinin sağlanması 
ve süreci iyi yönetebilmeleri hedeflenmektedir.

Toplumun özü ve temeli ailedir. Uygarlıkta ileri gitmiş ne kadar millet varsa, aile 
ocağında iyi eğitim görmüş bireylerden meydana gelmiştir. Çünkü milletler, bir-
çok ailenin birleşmesinden meydana gelmektedir.

Bu yönüyle, EVLİLİK TÜM İNSANLIĞIN, KÜLTÜRLERİN ORTAK ÂDETİDİR.

Mevlâna, evliliği ve aileyi şöyle tanımlar;

“Aile, cemiyetin en önemli (şartıdır) rüknüdür. Ailenin sağlamlığı millet ve 
insanlığın da sağlamlığı demektir.”

Öncelikli hedefimiz, güçlü bireylerden oluşan güçlü aileler inşa etmektir. Unu-
tulmamalıdır ki, güçlü toplum olmanın yolu güçlü ailelerden geçer.

Değerli misafirler, bir diğer önemli projemiz ise, devletin halka uzanan eli olan 
‘Aile Sosyal Destek Programı’dır. (ASDEP) 

Karabük ve Kırıkkale illerinde pilot uygulaması bu yıl başlatılacak olan proje ile-
sosyal yardım ve hizmetlere ihtiyaç duyan aile ve bireylerin objektif kriterlere 
göre tespit edilmesi, bilgilendirilmesi, sosyal yardım ve diğer kamu hizmetlerin-
den yararlandırılmasının sağlanması ve bu suretle yaşam koşullarının iyileştiril-
mesi ve refah seviyelerinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

Bu proje kapsamında en önemli paydaşlarımız yine yerel yönetimler olacaktır. 
Bu projelerin yaygınlaştırılmasında siz belediye başkanlarımıza önemli görev-
ler düşmektedir.

Sayın Başbakanım, değerli misafirler,

Problem çözme, aile içi iletişim, aile içindeki roller, duygulara dâhil olabilme ve 
karşılık verebilme, davranış kontrolü aile eğitiminde, üzerinde hassasiyet gös-
terdiğimiz konu başlıklarını oluşturmaktadır.

Bu ölçütlerin, sağlıklı ve güçlü aile modellerinin oluşmasında önemli rolü vardır. 
Bu sayede aileler toplumda güçlü bir konuma gelir.

Toplumların, milletlerin temelini, sağlıklı ve güçlü aileler oluştururken,
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GÜÇLÜ BİR AİLE OLMANIN YOLUNUN SOSYAL DAYANIŞMADAN  
GEÇTİĞİNİ UNUTMAMALIYIZ.

AK Parti Hükümetleri olarak,

Son on yıldır, ALAN EL DEĞİL VEREN EL OLDUK.

Sahip olduğumuz İslam kültürü, yardımlaşmaya en yakınımızdan başlamamızı 
söyler.

Önce ailenizden, anne ve babanızdan, kardeşlerinizden, yakın uzak akrabaları-
nızdan, komşularınızdan, kendi muhtaçlarınızdan başlayın der.

Bizler de öyle yapıyoruz. Bugün Bakanlık olarak yaklaşık 9 milyar TL bütçeyle 
(8 milyar 8 yüz 41 milyon TL-Fon Hariç) muhtaçlarımızın, yoksul ve yoksunla-
rımızın yanındayız. Türk Milleti olarak bu özelliklerimizi her zaman korumalı ve 
yaşatmaya devam etmeliyiz.

Yine son on yılda,

AK PARTİ İNSAN ODAKLI SOSYAL POLİTİKALARIYLA FARK YARATMIŞTIR.

Bugün insanımız daha mutludur. Ailelerimiz, engellilerimiz, kadınlarımız, çocukla-
rımız, yaşlılarımız, şehit yakınları ve gazilerimiz daha mutludur.

Bu sorumlulukla, sosyal devlet olmanın gereğini mali hiçbir külfetten kaçınmadan 
yerine getiriyoruz.

Yerel yönetimlerimizle sağlıklı temeller üzerine kurulmuş hizmetlerin etkin olarak 
yürütüldüğü yeni hizmet alanları oluşturmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle, yakın vadede sosyal politikalar alanında hizmetlerin yerel yönetimler 
eliyle de görünürlüğünün hızla artacağına inanıyorum.

Aileye yönelik hizmetleri eğitim ve sosyal yardımlar temeline dayalı, yerel yöne-
timlerle iş birliği içerisinde yaygın hale getireceğiz.

Yine unutulmamalıdır ki, neslin devamı, kültürümüzün korunması ve yaşatılma-
sında ailelerimizin üstlendiği rol büyüktür.

O nedenle ailelerimizin, ekonomik, sosyal, kültürel ve ahlaki gelişimlerini sağlama-
larına doğrudan destek olmaya, eğitim faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceğiz.

III. YEREL YÖNETİMLER SEMPOZYUMU
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Sayın Başbakanım, değerli misafirler,
Hiçbir toplumda, KADIN OLMADAN AİLE OLMAZ.
Aileyi güçlü kılan annedir. Anne ailenin temelidir. 
‘Ak saçlı başını alıp eline, 
Kara hülyalara dal anneciğim! 
O titrek kalbini bahtın yeline, 
Bir ince tüy gibi sal anneciğim!’ diyor, Necip Fazıl.
Ve “Cennet, annelerin ayakları altındadır.” (Hadis)
(Ne mutlu bizlere ki, sağlığında rahmetli annesinin ayaklarının altını öpen, an-
nesine ve ailesine saygı ve hürmette bizlere örnek olan bir Başbakanımız var.)

Sayın Başbakanımızın her fırsatta, kadına ve aileye özel vurgu yaptığını, ayrı bir 
ihtimam gösterdiğini biliyoruz.

Bizler de aynı duygu ve hassasiyetle; doğusuyla batısıyla, kuzeyi ve güneyiyle 
tüm ailelerimizi kucaklıyoruz. 

Şehit ailelerimizin, gazilerimizin, yaşlılarımızın yanındayız. Eşi vefat etmiş ka-
dınlarımızın, terör mağduru vatandaşlarımızın yanındayız.

BİZLER, KÖKLERİ ASYA’YA, GÖVDESİ ANADOLU’YA AİT İSLAM KÜLTÜRÜYLE 
YOĞRULMUŞ BİR AİLE GELENEĞİNDEN GELİYORUZ.

Türk kültüründe, hakanlarla hatunların birlikte yetki kullanması, tarihte ne ka-
dar güçlü bir aile yapısına sahip olduğumuzu göstermektedir.

Kültürümüzde, güçlü aile yapısıyla, erkeklerle birlikte kadınlar da önemli mev-
kilerde görev almış, sorumluluklar üstlenmişlerdir. 

İslam sonrası aynı geleneği sürdürerek erkek ve kadın yeri geldiğinde inisiyatif 
kullanmış, idarede, ekonomide, sosyal ve kültürel hayatta söz sahibi olmuşlar-
dır.

Tarihte Türk devletlerinin başına geçen, eşleri vefat edince sorumluluk 
üstlenip devlet başkanlığını yürüten, ülkelerini kahramanca savunan,

Türk Kaanı Tomris Hatun’u, Dehli Sultanı Raziye Begüm’ü, Süyün Bike 
Han’ı (Kazan Hanı) ve Dilşad Hatun’u unutmamalıyız.
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Güçlü aile demek, kadın olsun erkek olsun gerektiğinde yetki kullanabilen, so-
run çözebilen aile demektir.

Sayın Başbakanım, değerli misafirler,

Önemli bir konuya daha dikkat çekmek istiyorum.

Aile ve toplum hizmetlerinde, ailenin, toplumun ve bireylerin sadece maddi re-
fah alanında gelişimlerinin değil, aynı zamanda beşeri-sosyal gelişimlerinin de 
sağlanması önemlidir.

Yerel yöneticiler olarak, illerinizde, bölgelerinizde ailelerin karşılaştıkları sorun-
ları yerinde görme ve kısa sürede çözüm üretme imkânına sahipsiniz. 

El birliğiyle, sorunların çözümüne yerelde katkı sağlamamız, fiziki, sosyal ve 
ekonomik şartları iyileştirmemiz aile yapısını daha da güçlü hale getirecektir.

Sempozyum süresince yerelde aileye yönelik hizmetler konusunda birlikte ne-
ler yapabileceğimizi konuşacağız.

Sempozyum sonrası değerli bilim adamlarımızın da katkısıyla önemli proje ve 
önerilerin ortaya çıkacağına inanıyorum.

Sayın Başbakanım, değerli misafirler, 

Biz farklılıklarımızla, çok yönlü kültürümüz, zengin insan çeşitliliğimiz, inançla-
rımız, toplumsal değerlerimizle,

74 MİLYON BİR AİLEYİZ.

Toplumun huzuru, refahı ve mutluluğu ancak sağlam aile yapısı ile mümkündür. 

Dolayısıyla, güçlü, huzurlu ve müreffeh bir toplumda yaşamak istiyorsak, bo-
şanma oranlarından sokak çocuklarına, özürlü ve yaşlı bakımından eğitim so-
runlarına, madde bağımlılığından şiddet sorununa kadar pek çok sorunun çözü-
münde yerel yönetimlerimizin de aktif olarak sürece katılmaları gerekmektedir.

Çünkü medeni toplumlarda aile, güvenin, huzurun ve istikrarın tek kaynağıdır.

III. YEREL YÖNETİMLER SEMPOZYUMU
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Saygıdeğer Başbakanım, değerli misafirler,

Aile konulu projeleriyle bizlere destek veren herkese,  Bakanlığımız ve tüm ai-
lelerimiz adına teşekkür etmek istiyorum.

İki gün sürecek olan sempozyum neticesinde önemli proje teklifi ve çözüm 
önerilerinin ortaya çıkacağına yürekten inanıyor, “Yerel Yönetimler ve Aile 
Sempozyumu” nun ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyor, 
saygılar sunuyorum.
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Genel Başkanımız ve Başbakanımız 

Sayın R. Tayyip ERDOĞAN’ın AK PARTİ YEREL 
YÖNETİMLER SEMPOZYUMU AÇILIŞ KONUŞMASI

Çok Değerli Misafirler, 

Değerli Katılımcılar, 

Sevgili Kardeşlerim,

Hanımefendiler, Beyefendiler…

Sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler 
Başkanlığımızca düzenlenen “Yerel Yönetimler ve Aile” konulu sempozyumun 
başarılı geçmesini diliyorum. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız’a, Yerel Yö-
netimler Başkanlığımız’a, akademisyenlerimize, bilim insanlarımıza çok değerli 
belediye başkanlarına, kısacası tüm katılımcılara,  tüm katkı verenlere huzuru-
nuzda yürekten teşekkür ediyorum.

III. YEREL YÖNETİMLER SEMPOZYUMU
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Özellikle yurt dışından gelen, yurt dışından bu çalışmamıza destek veren  de-
ğerli misafirlerimize, Filistin Ramallah Belediye Başkanı  Sn. Janet  Michael, 
Ukrayna Kiev Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Alexsander Popov’a hoş geldi-
niz diyor, yapacakları katkılardan dolayı şimdiden şükranlarımı sunuyorum. Ko-
nuşmamın hemen başında Aile Projeleri üreten belediye başkanlarımızı, birinci 
olan, dereceye giren başkanlarımızı da kutluyor, başarıların artarak devamını 
diliyorum.

Değerli dostlarım,  bu arada milletçe hepimizi sevindirecek önemli bir gelişmeyi 
de sizlerle burada paylaşmak istiyorum.

Türkiye İstatistik Kurumu 2011 yılı son dönemine ilişkin büyüme rakamını açık-
ladı. Türkiye ekonomisi 2011 yılının son çeyreğinde %5,2 oranında büyüme 
kaydetti. Böylece ekonomimiz 2011 yılının tamamında %8,5 oranında büyümüş 
oldu. Bu şu demektir, dünyada Çin’den sonra Türkiye 2011 yılını, büyümede  
2. olarak tamamlayan ülke oldu. Gayri safi yurt içi hasılamız 2011 yılının tama-
mında 772,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türk Lirası cinsinden milli gelirimiz 
1 trilyon 295 milyar Türk Lirası oldu. Böylece gerek dolar cinsinden, gerekse 
Türk Lirası cinsinden Cumhuriyet tarihimizin yeni bir rekorunu da elde etmiş 
olduk. Görüldüğü gibi laf değil, netice… Çünkü siyaset netice alma sanatıdır, laf 
üretme sanatı değildir.

2002 yılında hükümeti devraldığımızda gayri safi yurt içi hasıla 30 milyar do-
lardı. Şu anda gayri safi yurt içi hasılayı, 2002 yılına göre 3 kattan fazla arttır-
mış olduk. Yine kişi başına milli gelirimiz de; 2002 yılında 3 bin 492 dolardı.

Sevgili kardeşlerim, bu da bugün ne oldu biliyor musunuz, 10 bin 444  dolar... 
Bunun da şöyle güzel bir özelliği var; birileri nüfuslarını düşürerek, benim kişi 
başına düşen milli gelirim arttı der. Bizim nüfusumuz azalmadı, tam aksine bi-
zim nüfusumuz hem arttı, hem de nüfusumuzun artışına oranla, aynı şekilde 
kişi başına düşen milli gelirimiz de görüldüğü gibi arttı. Başarı bu başarı; di-
ğerinde olduğu gibi ters orantılı değil, doğru orantılı olacak. O da çıkacak, o 
da çıkacak. Bizde nüfus da arttı, kişi başına düşen milli gelir de arttı. Biz bunu 
başardık. Bundan dolayı ayrıca mutluyuz. Şu anda nüfusumuz dikkat edin  
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75 milyona ulaştı. İnşallah daha da artacak, artmasını istiyoruz. Ne diyoruz, en 
az 3 çocuk sahibi olacağız. Bütün çocuklarımıza bunu tavsiye edeceğiz. En az 
3 çocuk… Bunu başarmamız lazım. Hiç korkmayın, kim ne derse desin her do-
ğacak olan, her doğan rızkıyla beraber gelir. Diğerleri sadece muhasebe tuta-
naklarında kendilerini aldatırlar. Bazıları çok oynadı onların üzerinde ama yine 
kendilerini kurtaramadılar. Avrupa’da şu anda bunun örneklerini görüyoruz. 
Küresel krizin etkilerinin devam ettiği, özellikle Avrupa’da sıkıntıların hat safha-
ya ulaştığı bir dönemde Türkiye ekonomisinin hamdolsun, bu oranda büyüme 
kaydetmesi her açıdan son derece sevindirici bir gelişmedir. Bu büyüme oran-
larının ülkemize milletimize hayırlı olmasını,  Allah’tan temenni ediyorum. Bu 
muhteşem sonucu elde etmemizde katkısı olan herkesi 75 milyonun tamamını 
yürekten kutluyor, teşekkür ediyorum.

Değerli Dostlar, değerli kardeşlerim…

Eski çağlarda savaşçı kavimlerin şehirlerden korktuğu ve şehirlere girmediği 
söyleniyor. Bu kavimler şehirlerin bir ruhu olduğuna,  şehirlerin içinde yaşa-
yan insanların bulundukları şehirleri şekillendirdiğine inanıyor; fethettikleri her 
şehri de, taş üstünde taş kalmayacak şekilde de yıkıyor, yakıyor adeta harita-
dan siliyorlardı. Şehre düşman olan bu savaşçı kavimler; şehre ait izleri yani 
medeniyeti de ortadan kaldırıyor, geçmişe ait tüm eserleri; özellikle kitapları, 
kütüphaneleri tek tek yakıyorlardı. Bu elbette üzerinde düşünülmesi gereken 
çok büyük bir yanlıştı. Nitekim bizim miras olarak aldığımız medeniyetimiz altını 
çizerek söylüyorum; şehrin insanı değil, insanın şehri şekillendirdiği bir mede-
niyettir. 

Elbette ki şehir, adı üstünde içinde yaşayanları şehirleştirilmiş medenileşti-
rilmiştir. Ama bu medenileşme “insan”ı merkeze alan; “insan” odaklı, insana 
göre bir kalıba girmiş bir şehrin şekillenmesidir. Bizim inşa ettiğimiz şehirlere 
baktığımızda önce hep insanı görürüz. Tarihi Konya’da, Bursa’da, Edirne’de,  
Sivas’ta, İstanbul’da, hatta Saray Bosna’da, Üsküp’te, Selanik’te, Kudüs’te, 
Mekke ve Medine’ de insanı yutan değil; insanı yücelten, insanı öne çıkaran bir 
mimari tarzla karşılaşırsınız. Bunu eski Kiev’de de görürsünüz. Orada da yine 
tarihi Kiev, insanı yutmaz, orada da insanı yüceltir. 
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Minareler, kubbeler rastgele değil; şehre bir estetik bir muhabbet kazandırmak 

lazım adeta göğe yükseltilmiştir.

Çeşmeler, sebiller su ihtiyacını karşıladıkları kadar, şehre güzellik katmak ama-

cıyla tasarlanmıştır.

Mahalleler, sokaklar, evler ve hatta burayı özellikle vurgulamak istiyorum; ev-

lerin cumbaları, hatta o cumbalara konulan çiçekler hep insanı merkeze alan, 

insanın huzur ve konforunu gözeten bir anlayışla inşa edilmiştir. Ne zamanki 

kendi medeniyetimize, kendi tarihimize, kendi mimari anlayışımıza sırt çevril-

miştir; işte o zaman hem şehirler bozulmuş hem de şehirde yaşayan insanlar 

yıpranmaya başlamıştır. Artık insan için değil; arabalar için, çocuklar için değil; 

ticaret için, yaşlılar için değil; hızlı yaşayanlar için kentler inşa edilirken şehirler 

bozulmuş, titizlikle korunması gereken pek çok hassasiyette bu arada kaybe-

dilmiştir. 

Bakın tarihte İstanbul’da öyle mahalleler, öyle sokaklar vardır ki; evlerin cum-

balarına konulan çiçekler dahi bir anlam ifade ediyor, bir mesaj veriyordu. Ör-

neğin evinde hasta olan aile, sarı çiçek koyuyor, sokaktan geçenlerin gürültü 

yapmamasını bu yolla rica ediyordu. Burası çok anlamlı… Bugün ise her sokağa 

araçlar giriyor, motor gürültüsün üzerine hastayı, çocuğu, yaşlıyı düşünmeden 

günün, gecenin her saatinde kornaya basılıyor. İşte eğer şehri insana göre değil 

de araçlara, otomobillere göre dizayn ederseniz; o zaman siz şehre değil, şehir 

size hükmeder. Ben şehir tasavvurunun sadece bir nostalji olarak kalmasının, 

hem kendimize hem tarihimize, hem kültürümüze ve medeniyetimize bir hak-

sızlık olduğunu düşünüyorum. Elbette geri dönüş mümkün değildir. Elbette o 

tarihi şehirleri inşa etmek kabil değildir; ancak oradaki anlayışı felsefeyi yak-

laşımı idame ettirmek, oradaki bakışı, tasavvuru  bugüne taşımak, en azından 

bundan sonra şehirleri farklı bir konsept ile inşa etmek elbette ki mümkündür.

Biz tıpkı kendi tarihimizde, tıpkı kendi medeniyetimizde olduğu gibi “insan” 

merkezli şehirler inşa etmek zorundayız. En azından Ak Partili belediyeler bunu 

başarmak zorundadır. Bunu altını çizerek söylüyorum, açık açık ifade etmek zo-
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rundayım, modern şehirler insanı ötelediği gibi, maalesef  “aile”yi de öteleyen,  

hatta aile kurumunu doğrudan hedef alan bir anlayışla yükseliyorlar. Şehirler 

ailelere, aile mahremiyetine, aile birlikteliğine ve aile kutsiyetine aykırı şekilde 

genişliyor. Yani insan şehre hükmetmiyor, tam tersine modern şehirler insana 

hükmediyor ve insanı mahkum ediyor ve hapsediyor. 

İşte biz bunu tersine çevirmek, en azından bunu tersine çevirecek gelecek ne-
sillere örnek teşkil edecek bir tarzı ve anlayışı hâkim kılmak mecburiyetindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım,

Aile toplumun da, ülkenin de, geleceğin de nüvesidir, çekirdeğidir.

Ailenin olmadığı, ailenin parçalandığı, örselendiği bir toplumun istikbale umutla 
bakması asla ve asla söz konusu değildir. 

İnsana saygının kaynağı ailedir. Hoşgörünün kaynağı ailedir. 

İtimadın, dürüstlüğün, çalışkanlığın, vatanseverliğin kaynağı ailedir. Aynı şekil-
de demokrasinin de kaynağı ailedir.

Aile toplumu da,  ülkeyi de ayakta tutan en önemli, en sağlam tuğladır. 

O tuğla çekilip alındığında, o tuğla çürüdüğünde kaçınılmaz olarak toplum çürü-
yecek; kaçınılmaz olarak ülke çökecektir. 

Aile; Ak Parti’nin siyaset anlayışının merkezinde yer alan bir kurumdur.

Bizim siyaset anlayışımız da, bu siyaset anlayışının ürettiği her icraatımızda 
dikkat ediniz; en önce aile düşünülmüş, en önce aile gözetilmiştir.

Eğitim “aile” için vardır; sağlık, adalet, emniyet “aile” için vardır, ekonomi “aile” 
içindir; enerji ve tarım “aile” içindir. 

Elbette ki, bizim yerel yönetim anlayışımızın da merkezinde, temelinde aile var-
dır.
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Ak Partili belediyelerin en temel özelliklerden biri aile kurumuna gösterdiği 
hassasiyettir. Az önce açtığımız sergide de bunu görüyoruz. Bunu gördük. Esa-
sen sosyal belediyecilikte, toplumun en küçük birimi olan aileyi dikkate alan 
belediyeciliktir.

Değerli dostlarım,

Biz belediyeleri,  sadece park yapan, sadece yol yapan, sadece alt yapı inşa 
eden, sadece çöp toplayan kurumlar olarak görmedik, görmüyoruz. Belediye-
ler bunları tabii ki yapacak; bunlar onların asli görevi. En iyi şekilde yapacak 
ama belediyeler önce “insan” diyecek; önce “aile” diyecek ve onların imdadına 
yetişecek.

Belediyeler, eğitimi, sanatı, sporu destekleyecek; belediyeler yoksulu bulacak, 
görecek ve gözetecek, belediyeler, yaşlıları, kadınları her icraatlarında dikkate 
alacak.

Benim belediye başkanım; özellikle Ak Partili Belediye Başkanlarım için söy-
lüyorum; gidecek icabında kapı kapı kulağını kabartacak, içeride acaba neler 
oluyor soruşturacak, insanımızın durumu nedir, ne değildir… Bunu yapmak zo-
rundasınız. Bunu yapmak zorundayız. 

Çünkü sizler bizim elimiz ayağımızsınız; işiten kulağımızsınız ve bu noktada elini 
uzatacak sosyal kurumumuzsunuz da aynı zamanda.

Özellikle de belediyeler, her ne yapıyorlarsa, önce çocuklar için yapacak, ço-
cukların geleceğini düşünerek yapacak.

Her zaman söylüyorum.

Değerli kardeşlerim;

Süleymaniye’nin penceresinden bakan bir çocukla, gecekondunun penceresin-
den bakan bir çocuğun gelecek tasavvuru aynı değildir.
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Biz, çocuklarımıza gelecek tasavvurlarını olumlu yönde şekillendirecek,  sokak-
lar, mahalleler,  şehirler emanet etmek zorundayız. 

Ne yazık ki bizler böyle şehirler emanet almadık; bizler tarihi dokunun kuşatıldı-
ğı, yeşilin katledildiği, sağlıksız büyümüş, gecekondularla çevrelenmiş şehirler 
emanet aldık. Onun için işte “ustalık dönemi”ne girerken dikkat ederseniz çok 
önemli bir adım attık. 

Nedir değerli kardeşlerim, işte Çevre Şehircilik Bakanlığı’nı sadece bunun için 
kurduk. Şimdi geleceğiz, gerekirse evleri yıkacağız; bunun yetkisini aldık mı al-
dık. Yasal düzenlemeleri buna göre kentsel dönüşümle beraber yaptık, yapıyo-
ruz,  yapacağız. Onun için diyoruz ki; tüm milletime sesleniyorum, bizim işimizi 
kolaylaştırın! Biz sizleri sokakta bırakmayız; ama işimizi kolaylaştırın. Çünkü biz, 
sizin yavrularınızın ayaklarının toprağa, çime değebileceği parklar yapabilmek 
istiyoruz. Yoksa apartmanın, dairenin içine tıkılarak yaşamaları, yavrularımız 
için hayat değil. Biz çocukluğumuzu yaşadık; ama şu andaki kuşaklar çocuklu-
ğunu büyük ölçüde yaşayamıyor. Biz yeri geldi baştan aşağı çamur olduk, top-
rağın içinde yoğrulduk. Çünkü topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Ama şimdiki 
nesiller bunu yaşayabiliyor mu? Ancak Anadolu’da…

Büyük şehirlerde böyle bir imkan yok. İnşallah biz, çocuklarımıza, o beton yı-
ğınları içerisinde mahkum olmuş şehirler değil; işte o arzuladığımız, parkları, 
bahçeleri olan, yeşillerle donatılmış çevreleri olan şehirler emanet edeceğiz. 
Biz çocuklarımıza huzurlu şehirler emanet edeceğiz. Güvenli şehirler, yeşille 
bezenmiş şehirler, insana dost şehirler emanet edeceğiz. Aile huzurunun, aile 
saadetinin sokağa kadar taştığı şehirler inşa edeceğiz. Aile huzuruyla da birlik-
te kardeşlik hukukunun  olduğu şehirleri inşa edeceğiz . Hiç kuşkusuz burada 
belediyelerimize, belediye başkanlarımıza büyük sorumluluk düşünüyor.

Ak Partili her bir belediye başkanı; belde belediyesinden tutunuz, büyük şehir 
belediyesine kadar, öncelikle böyle bir ufka, böyle bir vizyona, böyle bir mis-
yona kesinlikle sahip olmalıdır. Sadece başkanlarımız değil, belediye meclis 
üyelerimiz de aynı şekilde bu tasavvura sahip olmalı, bu tasavvuru gerçeğe 
dönüştürecek bir atılımın içinde olmalıdır. 
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Zaman hızla akıp gidiyor; işte geçen haziranda seçim yaptık, işte bu haziran gel-
di, 1 yıl geride kaldı. Süratle akıyor zaman. Bugüne kadar her ne yaptıksa aile için 
yaptık. Ne yaptıysak aile saadeti, ailenin huzuru, refahı, ailenin güçlendirilmesi 
ve yaşatılması için yaptık. Bundan sonra da, “önce insan”, “önce aile” diyecek; 
her adımımız da önce aileyi gözeteceğiz. Yerel Yönetimler Başkanlığımız’ın dü-
zenlediği bu sempozyum, işte tüm bu sebeplerden dolayı son derece önemlidir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızla birlikte dayanışma içerisinde beledi-
yelerimiz yoğun bir şekilde araziye endekslenecekler. Sempozyumdaki değerli 
uzmanlarımızın, bilim insanlarımızın, misafirlerimizin anlatacakları; yaptığımız 
ve yapacağımız çalışmalarda ve projelerde eksiklikleri görmek ve telafi etmek 
noktasında bize rehber olacaktır.

Şehirlerin aileye değil, ailelerin şehirlere hükmettiği; yaşam alanları oluşturma-
da bu sempozyum inanıyorum ki, onlara bunu göstermede,  bunun yol haritası-
nı belirlemede, inşallah bizim için yol gösterici olacaktır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız’ı, Yerel Yönetimler Başkanlığımız’ı bu 
anlamlı faaliyetten dolayı bir kez daha tebrik ediyorum.

Tüm katılımcılara bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Ödül alanları da özel-
likle kutluyor, bu sempozyumun hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi sev-
giyle saygıyla selamlıyorum. Bu arada Bulgaristan Mestanlı Belediye Başkanı 
Akif Mehmet AKİF’de aramızda kendisine hoş geldiniz diyorum.



0-6 yaş grubundaki dar gelirli aile çocuklarının aşı 
ve doktor kontrolüne götürülmesi için  

annelere maddi destek sağladık.

Doğumunu hastanede yapan dar gelirli kadınlarımızı, 
şehirde misafir ettik ve kendilerine nakdi ödeme yaptık.

973 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na,  
her ders yılı başında, dar gelirli ailelerin çocuklarına 

giyim ve kırtasiye malzemesi temin edilmesi için  
700 milyon liralık kaynak aktardık.  

İhtiyaç sahibi ailelere, çoğunluğu Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakıfları marifetiyle 1 milyar lirayı  

aşan miktarda ayni ve nakdi destek verdik.  
(Gıda, giyim, barınma vs.)





BİRİNCİ OTURUM
AİLE BÜTÜNLÜĞÜNÜ

TEHDİT EDEN SORUNLAR
VE ÇÖZÜM YOLLARI



50.000 dar gelirli ailenin ayda 100  taksitle  
20 yıl vadeyle ev sahibi olmasını sağladık.

Anayasa değişikliği ile çocuklara  
pozitif ayrımcılık getirdik.

Evlat edinmeyi yaygınlaştırarak 11.500 çocuğumuzu  
aile sıcaklığına kavuşturduk.

Yetiştirme yurtlarından ziyade, aile yanında bakım 
modelini tercih ettik. 8.000 çocuğun ailesinin yanına 

dönüşünü sağladık. İlave olarak 27.000 himayeye 
muhtaç çocuğumuzun aile yanında bakımını sağladık.



 

AİLE BÜTÜNLÜĞÜNÜ

TEHDİT EDEN

SORUNLAR VE

ÇÖZÜM YOLLARI

Oturum Başkanı: Sibel ERASLAN
Gazeteci / Yazar

Prof. Dr. Nevzat TARHAN
Psikiyatrist / Yazar

Dr. Ala ELCİRVECİ
Kişisel Gelişim ve NLP Uzmanı

Prof. Dr. Beylü DİKEÇLİGİL
Akademisyen / Sosyolog

Janet MICHEAL
Ramallah Belediye Başkanı, Filistin



“Aile, toplumu da, ülkeyi de ayakta tutan 
en önemli, en sağlam tuğladır. O tuğla 

çekilip alındığında, o tuğla çürüdüğünde, 
kaçınılmaz olarak toplum çürüyecek; 
kaçınılmaz olarak ülke çökecektir.” 

Başbakan R. Tayyip ERDOĞAN

“İnsana saygının kaynağı ailedir. 
Hoşgörünün kaynağı ailedir. 

İtimadın, dürüstlüğün, çalışkanlığın, 
vatanseverliğin, kaynağı ailedir. Aynı 

şekilde demokrasinin de kaynağı ailedir.” 

Başbakan R. Tayyip ERDOĞAN
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I. OTURUM
AİLE BÜTÜNLÜĞÜNÜ TEHDİT 
EDEN SORUNLAR VE ÇÖZÜM 
YOLLARI

GÜNÜMÜZ KÜRESEL  
DÜNYASINDA “AİLE”  
KAVRAMI

Av. Sibel ERARSLAN
Gazeteci/ Yazar 

2 Nisan 2012- Ankara

1993 yılında tüm ülkeyi derinden etkileyen bir intihar haberiyle sarsılmıştık. Ce-
mile Ayhan ismindeki bir kadın, üç çocuğunu beline bağlayarak Fırat Nehri’ne 
atlamıştı. O güne kadar okuduğum intihar haberlerinden farkı, bir kadının tek 
başına değil de çocuklarıyla birlikte ölümü seçmiş olmasıydı. Üstelik Cemile, 
dördüncü çocuğuna da hamileydi. Bunu kısa bir süre sonra Tuzla tren istasyo-
nunda kucağındaki çocuğuyla raylara atlayan Helin takip edecekti. 

Kendimce çok etkilendiğim bu çocuklu intiharların peşine düşmüştüm. “Dicle 
kenarında bir oğlak kaybolsa, o gece uyuyamam” diyen bir hakkaniyet birikimi, 
beni bu sisli puslu, medyada yer alış şekli bile oldukça kırılgan, titrek ve üçüncü 
sayfa kompleksiyle geçiştirilmiş hikâyelerin peşine düşürmüştü. 

Cemile Diyarbakırlıydı, sevdiği bir kocası, çocukları olan bir kadındı. Zamanla 
artan terör olayları ve köy boşaltmalar yüzünden önce Birecik’teki köylerinden 
Diyarbakır’a, sonra da Gaziantep’e göçmüşlerdi. Kocası taksi şoförlüğü yapma-
ya başladıktan sonraysa zaten göçe bağlı yaşadıkları travma, yeni tanıştıkları 
yaşam ve kocanın alkol bağımlılığı derken, kısa zamanda içinde çaresizlik ve 
şiddetin de mayalandığı azap günleri başlamıştı. Koca, düzgün maaş alamadığı 
gibi aldığı parayı alkol ve kumar gibi alışkanlıklarla heba ediyor, çoluk çocuk aç 
geçirdikleri günler de oluyordu.  Cemile, çocuklarını da alıp Birecik’teki köye 
baba evine gittiğinde, anne babası ona fakirliklerinden, çocuklara bakamaya-
caklarından ama çocukları babalarına bırakıp dönerse, kendisini geri kabul ede-
bileceklerinden söz etmişlerdi. Cemile, geri döndüğünde çocuklarını babaya 
bırakmayı düşündüyse de kocasından gördüğü yoğun şiddet dolayısıyla buna 
fırsat bulamadı. Kocasından yediği dayak sonrasında kapıya atıldı bir hafta 
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kadar komşusunda yattı. Kendisine geldiği gibi iş bulmak için dışarı çıkacağını 
söyledi, çocuklarını da yanına alarak yollara düştü. O ana kadar hiçbir iş deneyi-
mi yoktu, ilkokul sonrasında okuma imkânı da olmamıştı. Çaresizce birkaç gün 
daha çıktı iş aramaya... Onu en son, beline bağlayarak nehre atladığı çocukla-
rıyla çamurun içinden ve cansız olarak çıkarttılar. 16 Mart 1993’tü takvim... 

Mayıs ayında Tuzla İstasyonu’nda intihar eden Helin de güvenlik ve göç sorunlu 
bir hikâyenin büyük kente çıkarttığı kadınlardandı. Kucağında taşıdığı yavrusu 
16 aylıktı. Helin’in de borç harç yüzünden eve barka uğramayan bir eşi vardı, 
Helin iki gündür aç olduklarından söz etmişti komşusuna, istasyona çıkmadan 
evvel. Onun durumuysa daha zordu, çünkü Helin okuma yazma bilmediği gibi 
Türkçe konuşmayı dahi bilmiyordu, onun intiharına şahit olanları altüst eden 
şey “trenin altına atlarken ve parçalandığında gıkının bile çıkmayışıydı... 

Bu iki kadın intiharının sonrasında onların hikâyelerine yaptığım/yapmaya ça-
lıştığım yolculuk, beni ister istemez kadın duyarlılığına has bir düşünsel çizgiye 
çekti. 1994’deki Habitat 2 Zirvesi’ndeki kadın ve şehir konulu proje-makalemde 
kadınların mesleki eğitim ve edinim yöntemleri üzerine mahalli idarelerce uy-
gulanabilecek bir konsepte dikkat çektim. Kentlerde kadınlara dair acil yaşam 
üniteleri adını verdiğim bir projeye zihin yoruyordum. Aynı yıl, ilkin Ankara Bü-
yükşehir Belediyesi bünyesinde aktive olan Belmek kursları ve ardından İstan-
bul Büyükşehir Belediyesince dizayn edilen İsmek kursları gelecekti gündemi-
mize. Kadınların meslek ve sanat kursları aracılığıyla gerçekleştirilecek yaygın 
eğitimin sadece istihdama yönelik olmayıp, sosyalleşme, kentlileşme, hayata 
dair umut gibi bağıl pozitif desteklerle toplum içinde daha güvenli bir konuma 
erişmeleri adına önemli adımlardı bunlar...  

Bir gün, çok ihtiyaçları olduklarında çocuklarınızın yanında olamayabilirsiniz. 
Biz olmadığımız zamanlarda da ayaklarını sağlamca yere basarak insan onu-
runa yaraşır bir biçimde yaşamalarını istiyorsak çocuklarımızın, onları, hayatın 
zorlu ve değişken şartlarını asla gözden kaçırmayan desteklerle güçlendirmeli-
yiz. Kuşkusuz insan her şeyi kontrol etmeye ve geleceği dizayn etmeye mukte-
dir değil. Kuşkusuz Yaratıcıya güven, tevekkül ve kanaat gibi inanç kaynakları-
mızdan güç kuvvet alıyoruz. Kadere inanıyoruz, duanın gücüne de... Gayretimiz 
ihtiyar gezegenimizde, “küçük âlem” denen insana, onun onuruna, hukukuna, 
huzur ve selametine dair çaba sarf etmekle alakalıdır...

Kadın duyarlılığına has duruş ve eylemliliğimizin, politik yüzeyde aile karşıtıy-
mış şekliyle algılanması, zaman zaman kadın hakları ve aile hukukunun sanki 
çarpışan tezlermiş gibi sunulması, bugünün önemli krizlerinden birisidir. 
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Sanayi devriminden sonra meydana gelen sosyo-ekonomik ve siyasal değişim-
lerin sonucu olarak aile, yakın akraba ve komşuları ile olan geleneksel bağla-
rından çözülmüş ve böylece asli ve ontolojik ilişkileri ortadan kalkan bireylerin 
formel ve bürokratik ilişkilerle bir araya gelmeleriyle ortaya çıkan yalnızlaşma 
süreci başlamıştır. Tüm bu değişen ekonomik süreçler eşliğinde özellikle geçti-
ğimiz yüzyıl içinde modern insana has ciddi bir atomizasyon başlamıştır. 

İnsanı oldukça yalnızlaştıran bu sosyal gidiş, kişisel hukuk güvenliği ve sosyal 
refah erişimi artmasına karşılık önlenemeyen bir yabancılaşmayı taşımıştır. 
Hatta bugünün tüm ilişkilerini ve ihtiyaçlarını sanal medya üzerinden kuran 
nesiller söz konusu olduğunda, maruz kaldığımız şey artık yalnızlık veya atomi-
zasyon da değil, “insansızlaşmak”tır.  

Sanayi devrimi ile başlayan ve günümüzde de devam eden hızlı değişim ve 
teknolojik ilerleme ile toplumsal ve kültürel yapıda, örgütlenme biçimlerinde 
ve buna bağlı olarak da değer sistemlerinde temel dönüşümler meydana gel-
miştir. Dolayısıyla günümüz insanı ekonomik, toplumsal, siyasal alanlarda hızlı 
değişim ve dönüşümlerin yaşandığı hızlı bir mikserin içindedir.

Özellikle teknolojik gelişmeler toplumların üst ve alt yapılarını, hiyerarşik sis-
temlerini altüst etmekte, alt üst ederken de aslında hiyerarşiyi kaldırmadan 
çatışkı esasına dayalı yeni hiyerarşileri dolayısıyla yeni güç mücadelelerini ör-
gütlemektedir. Eskinin sağ/sol, ileri/geri, modern/çağdışı, şehirli/köylü ayrım-
larının terkedildiği tartışma alanına kadın/erkek çatışkısı yığılmakta, bilinçli bir 
çatışma yığınağı dizayn edilmektedir. Sosyo-kültürel yapıların bu yeni dikatomi 
çerçevesinde ve küresel maruz kalış halleriyle şekillenmesi sonucunda; Kara 
Avrupası ve özellikle İskandinav deneyimi dışındaki tüm cinse dair deneyimleri 
indirgeyici ve itibarsızlaştırıcı bir üslupla kısa ve hoyrat bir tanımlamayla suçla-
nan “gelenek” olarak belirlenmektedir. 

Özellikle Avrupa menşeli islamfobia ve ona eşlik eden ırkçılık tezleri vasıtasıyla, 
Doğu ve Müslüman kadını görünürlüğü üzerinden eleştiriye tabi tutulmakta, 
doğu ve Müslüman kadınının aile içindeki rolü ve özellikle giyim kuşam tarzı 
onu ana akım politikanın karşısında hem kurban hem de aktif militan olarak 
suçlayıcı bir dile dönüştürmektedir. 

Öte yandan açılan bu yeni çatışkı dilinin yanı sıra, günümüzde ekonomik tatmin 
artık insan için tek başına yeterli olamamakta, manevi anlamda tatmin sağlaya-
mayan insan giderek yalnızlaşmakta ve yabancılaşmaktadır.
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Çağdaş toplumların büyük bir sorunu olarak karşımıza çıkan yabancılaşma kav-
ramına eşlik eden bir diğer kavramsa “anomi”dir. Marks, Merton ve Tolan gibi 
akademisyenlere göre anomi;  organlar arasındaki ilişkinin düzensizliği sonucu, 
toplumsal dayanışmanın eksik olması durumu” olarak tanımlanmaktadır. Prof. 
Nettler’e göre yabancılaşmayla anomi arasında ciddi bir ilişki vardır ve “bire-
yin,  toplumsal yapı tarafından oluşturulan kültürel hedefler ve bu hedeflere 
ulaşmak için kullanılabilecek kurumsallaşmış araçlara güveninin ve inancının 
azalması sonucu ortaya çıkmıştır. 

Yabancılaşma ve anominin yanısıra günümüz insanına eşlik eden stres ve ça-
tışma kavramları da kadın ve aile hakkında düşünen zihinlerin etrafında buluş-
tuğu ve zihin yorduğu argümanlardandır. Stres, modern toplumlarda insanın 
her zaman karşı karşıya olduğu olumsuzlukların başında gelir ve aynı zamanda 
özellikle şehir hayatı ve çalışma döngüsündeki bireyin yabancılaşmasına etken 
faktörlerden birisidir. Stres doğru bir şekilde yönetilmediğinde bireysel ilişkile-
rimizden, aile dünyamıza, medya diline ve siyasete kadar tüm öznel ve kamusal 
ilişkiler dünyamızı altüst edebilmektedir. 

Çatışma ise, fizyolojik ve sosyo-psikolojik ihtiyaçların tatminine engel olan sı-
kıntıların meydana getirdiği gerginlik halidir. Karamsarlık ve kararsızlık olarak 
izlenebileceğini söyler Prof. Thomas.

Kişinin hedeflerine ulaşamayacağını düşünmesi veya kendi varlığı ile ilgili ola-
rak bazı kaygılar duymasıdır. Çatışma bir hiyerarşi talebi içerir aynı zamanda 
ve yansımaları en çok kentleşmeye dair tartışmalarda kendini gösterir, bunu 
toplu konut mimarisi ve sosyal algısında tartıştık, bunu yine kentleşme bağ-
lamında mutenalaştırma projelerinde veya gökdelen, toplu taşıma tartışmala-
rında konuştuk. Çatışmanın diğer görüngüleri arasında Doğu/Batı gerilimine 
dair, kadın/aile tartışmalarına dair yaptığımız tüm konuşmaları da ekleyebiliriz. 
Gelişmişlik ve gelişmemişlik tartışması da yine aynı masada çarpıştırdığımız ko-
nulardan. 

Kendi deneyimi dışındakileri, gelişmemişlik, çağdışılık, gerilik, önyargı, hurafe, 
bilimdışılık, felaket olarak algılayan ana akım Batılı söylemin özellikle kadın ve 
aile deneyimi üzerinden içine düştüğü ve çözümleyemediği yabancılaşma ve 
ırkçılık fobisi üzerinde ise yeterince durmuyoruz. 

Karşılıklı güvensizlik ve süregiden çatışkılar üzerine kurulmuş diyalektik Avru-
pa zihinsel birikimi, bugünün küreselleşmiş medya imkânlarıyla birlikte, nere-
deyse tüm dünya için tek ve geçerli deneyim olarak dayatılmaktadır. Oysa hem 
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post modern itirazların hem de maneviyata atıf yapan düşüncelerin bozmaya 
çalıştığı en mühim ezber tam da budur; dünyada tek bir deneyimin olmayışı...

Bu bağlamda karmaşık bir düşünsel kavşaktayız. Bir yandan tüm sınırları kal-
dıran global bir maruz kalışa, sınırsız panoptikan bir gözetlenmeye, diğer yan-
dansa yerli, dini, geleneksel veya etnik adıyla adlandırabileceğimiz hassasiyet-
lerimize eşlik ediyoruz. Üstelik aynı anda hem global hem etnik olanın etkisi 
altındayız. Bu kesişim kavşağını bir fırsata dönüştürme şansımız olabilir mi? 
Neden olmasın? 

Global ve yerli olanın aynı anda güçlü rüzgârlar estirdiği şu dönemde, fırsata 
dair açılacak yol, geçmiş insani tecrübeleri elbette yadsımadan ve fakat onları 
aynen iktibas şeklinde düşünsel tembellik veya üstünkörü politik aceleciliklere 
de düşmeden geçilecektir.

Dünyadaki tek deneyim Batı deneyimi değildir. Ayrıca Batı dediğimiz şey de 
tek, kült, homojen bir şey değildir. Aile ve kadın konusunda Kuzey Avrupa de-
neyimi ile Anglosakson deneyimi, Katolik İspanya ve İtalya’ya karşı Fransız de-
neyimi bile birbirinden farklıdır. Doğu dediğimiz kadim gelenekler için de söz 
konusudur aynı totalci bakış açısının yol açabileceği kompleksler. 

Günümüz öznelci gidişatı, artık Doğu/Batı gerilimi şeklindeki klasik kamplaşma-
nın çok ötesindedir. 

Bu yüzden kadın hakları söyleminin çoğu kez hedef aldığı (benim de kısmen 
içinde bulunduğum diskur) geleneksel söylemi kendi dinamikleri içinde yeniden 
değerlendirmelidir.

Kadın lehine kodifikasyon sürecinde kendi yerel deneyimlerini gözetmeyen ik-
tibasçı acelecilik, belki yüz yıl önce kayda değer bir çağdaşlaşma olarak onay 
görebilirdi.

Lakin bugün bambaşka bir zamanın hatta çok katmanlı zamanların içindeyiz.

Her yabancılaşma beraberinde kimlik ve kişilik çatışmasını getirir. Günümüz-
de kendine ve değerlerine yabancılaşmış birey, kimlik ve kişilik erozyonuna da 
uğramıştır. Madde ve uyuşturucu bağımlılığı, artan şiddet olayları, fuhuş, anti- 
sosyal davranışlar şeklinde medyada yer alan olaylar karşısında aile, halen tüm 
bu yabancılaşmaların ve yalnızlaşmaların, insansızlaşmaların karşısında ciddi 
bir sığınaktır.
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Ülkemizde meydana gelen toplumsal değişmeye paralel özellikle iç göçlerle bir-
likte oluşan yeni, çarpık şehir merkezleri, beraberinde aile kurumunu olumsuz 
etkilemiş, üretim araçlarında farklılaşma, kadın ve koca arasındaki rol paylaşı-
mını değiştirmiştir. İlişkilerde yaşanan çatışmalar çoğu kez iyi yönetilemediği 
için krize ve şiddete dönüşerek parçalanma tehlikesindeki aileleri, evliliğe gü-
vensiz ve hazırlıksız nesilleri, çocuk sahibi olmayı kariyer karşıtı bir yük olarak 
gören zihniyeti getirmiştir.  

Mahalli idarelerin sosyal destek ve sorumluluk esasına dayanarak kurduğu 
kuracağı yeni şehir ve toplum algısı, bu kavşakta başvuracağımız fırsatlardan 
olabilir pekâlâ.

Yaşlıların, akrabaların, komşuların tarihe karışıp ötelendiği, çocuklarınsa bakım 
külfeti üzerinden değerlendirildiği bir bakış açısının varacağı uç, kuşkusuz ve 
ister istemez güvenlikçi tezlere götürecektir bizleri. 

Yaşlının huzurevinde, çocuğun kreşte, komşunun güvenlik kamerasıyla dikizle-
nebilecek kilitli kapılar ardında olduğu bu düzeyde,  yargıç, polis ve mahkeme 
yeni evin sürekli içinde olan yeni hakemler ve yeni aile bireyleri gibi konuşlana-
bileceklerdir.

Şiddeti önlemeye dair polisiye tedbirlerden önce veya hiç olmazsa bunun yanı 
sıra, koruyucu ve sağaltıcı bazı önlemler alınabilir mi? Koruyucu tıp bilgisinde 
olduğu gibi koruyucu aile bilgisi inşa edilebilir mi?

Bu bağlamda mahalli idarelerin, sosyal hizmet kurumlarının alabileceği önleyi-
ci, bilgilendirici, hazırlayıcı, destekleyici politikalar geliştirilebilir mi? 

Bu konuda Denizli Belediyesi’nin, “Ailemi Seviyorum Projesi” kapsamında ikinci 
dönem Evlilik Okulu’nu açmış olduğu haberlerini okuduk sözgelimi. Kursiyerler, 
bir ay sürecek programla sağlıklı evlilik bağının kurulması ve sürdürülmesi ko-
nularında uzmanlardan eğitim göreceklermiş.

Afyonkarahisar Valiliği tarafından başlatılan ‘Mutlu Aile Sağlıklı Nesil’ projesi 
de olumlu örneklerimizdendir.

Bu bağlamda Adana Müftülüğü ‘nün kadınları aile yapısı konusunda eğittiği ha-
berine de değinebiliriz. Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu, aile yapısının korunması, 
ailevi değerlerin yaşatılması ve güçlendirilmesi konusunda Kur’an kurslarında 
kadınlara yönelik seminerler düzenliyormuş.
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Türkiyemiz’in farklı illerinden seçtiğimiz tüm bu duyarlılık haberleri, aile konu-
sunda devlet politikasının yanı sıra mahalli ve yerel sorumluluklarımızı da bize 
hatırlatması açısından önemlidir. 

Diyarbakır Dicle Üniversitesi’nde düzenlenen Boşanma Çalıştayı sonrasında 
konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, boşanma ve bunu doğu-
ran nedenleri takip etmenin bir görev olduğunu belirterek, boşanmaların önüne 
geçmek için gençlere danışmanlık hizmeti vereceklerini söyledi geçtiğimiz haf-
ta. Bakan Şahin, “Evlilik ile ilgili başvuruda bulunanlara hukuk, iletişim ve sosyal 
içerikli eğitim vereceğiz. Bu hizmeti Ankara’yı pilot il seçerek başlattık. Evliliğin 
bilim ve akılla yürütülebilmesi için danışmanlık hizmetini sürdüreceğiz.” dedi.

Değerli ve Sevgili Bakanımız bir kimya mühendisi ve bilim kadını olarak içten bir 
temenni ile ifade etmektedir düşüncelerini. Kendisinin çalışkanlığını ve samimi-
yetini gururla takip ediyoruz.

Benim buradaki kırılgan hassasiyetimse, kadın ve aile lehine yoğunlaşacağımız 
çabaların, zaman içerisinde aşırı müdahaleci, bir tür sosyal mühendisliğe dönü-
şebilme ihtimaliyle ilgilidir. 

“Kırılgan hassasiyet” ifadesini bilinçli olarak kullandım. Çünkü bugün için bizi 
oldukça heyecanlandıran cinsler arası eşitlikçi talepler bile yeni küresel felsefe-
ler için artık gecikmiş, eskimiş çatışma alanlarıdır. 

Yeni felsefi küresel diskurlar, sözgelimi sosyal medya üzerinden Arap baharını 
başlatan yeni bir nesli, facebook ve twitter üzerinden tüm yerküreyle ortak bir 
dili konuşan çocuklarımızı etkilemekte ve yönlendirmektedir.

Bizler, kadın/erkek güç gerilimi üzerinden gecikmiş ve eskimiş bir tartışmayı 
yapadururken, Slovan Zizek, mutlak hiçbir şeyin olmadığını, kırılganlığın asıl 
mutlak olarak gördüğümüz değerlerden neşet ettiğini dile getiriyor mesela. 

Bu aynı zamanda hiçbir değeri işaret etmeyen, kriterleri yok sayan bir bakış 
açısıdır ve asıl maruz kaldığımız yeni sorun bu bağlamda eşitsizlik değil, kriter-
sizlik, değersizliktir. 

Profesör Habermas’ın da dile getirdiği modern sonrası dönemlere has bu kri-
tersizlik sürecinde Batı’nın ahlaka dair söyleyeceği bir şey kalmamış gibidir. 
‘Belki’ der Habermas, ‘belki İslam dini içinden ahlaka ve kriterlere, değer yargı-
larına dair yeni bir teklif çıkabilir insanoğlu için...’            
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Ailenin bizim kelime dünyamızdaki ontolojisiyle ilgili uzun bir okuma yaparak 
geldim huzurlarınıza. Aile, etimolojisini zorluklara ve külfetlere göğüs germek 
gibi uzun birikimlere yaslamış bir kelime olarak, sabır, sevgi, özveri ve inançla 
ören kadim bir pratiktir.

Şimdi bizim hem doğu hem batı tecrübi birikimlerinden istifade ederek kendi-
mize ve istikbalimize yeniden bakmamız gerekiyor. Hukukun nihai hedefi ada-
let, adaletin idesi ise hakkaniyettir. Kendisini yüce Kuran’ı Kerim’de “Rahmetim 
gazabımı aştı” şekliyle rahmet ve merhamet üzerinden tanıtan Yaratıcının son 
elçisi için aynı Kitapta yaptığı takdim de “rahmetellilalemin” yani âlemlere rah-
met olarak gönderilmiş kişidir. Kendisini ve son elçisini rahmet ve merhamet 
üzerinden ikmal eden Yüce Rabbin yeryüzü muhatapları olarak bizler de ça-
tışmayı ve şiddeti değil merhameti ve barışı işaret etmeli değil miyiz? Rahmet 
pratiği insan tekinin bir başına gerçekleştirilebileceği bir iş değildir, rahmet pra-
tiği en küçük mürekkep olan aileden başlayarak topluma dalga dalga yayılacak 
bir girişimin ismidir.    
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AİLEYİ TEHDİT EDEN  
STRES KAYNAKLARI

Prof. Dr. Nevzat TARHAN
Üsküdar Üniversitesi Rektörü

Aile terapistlerine en çok sorulan soru 
şudur: “Evliliğin yıkılmasını neye bağ-
lıyorsunuz? Ekonomik sıkıntılar mı? 
Konuşamamak mı?  Parasızlık mı? Kıs-
kançlık mı? Sadakatsizlik mi? İlgisizlik 
mi? Eğitimsizlik mi? Kişilik çatışması 
mı?”

Bunların çoğu birer belirtidir. Gerçek sebep sevgi, saygı ve güven bağlarını za-
yıflatan herhangi bir şeydir. Evliliği bir arada tutan harcın malzemeleri sevgi, 
saygı ve güvenden oluşur.

İLGİSİZLİK

Sevgi bir ateştir. Sürekli yakılması ve beslenmesi gerekmektedir. İlgilenilmedi-
ğin de ateş nasıl sönerse sevgi ateşi de öyle söner gider.

Sevgiyi ateşleyen birinci şey ilgidir. Ateşe değer vermektir, bakımını yapmaktır.

Herkesin yaşadığı bir evi vardır. Evi yıkılmaktan, yıpranmaktan korumak için 
sürekli bakım ve ilgi gerekir. Bırakılırsa ev dağılır. Tamiri ertelenirse bozulmalar 
başlar. Belirli aralıklarla boya badana gerekir. 

Bir eşya bilgisizlikten tahrip olabildiğine göre insan ilişkilerinde en önemli bağ 
olan sevgi de sürekli bakım ve ilgiye alınmazsa dağılıp çürüyecektir.

Evlilikte insanlar birbirlerine ilgilerini yitirdiler mi kalbi ilgilerini başka şeylere 
yöneltirler. Çocuklara, kariyere, evin eşyasına, spora, modaya, ev temizliğine, 
araba tutkusuna, şöhrete, zenginliğe... Böyle durumlarda evlilik ihmal edildiği 
için bakımsız kalacaktır ve yıpranmalar, arızalar, yani sorunlar başlayacaktır.
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Erkekler daha mı ilgisiz?

Kendisini iş başarısına odaklamış bir kişi evlendiğinde eşine zaman ayırma ve il-
gilenme gibi “gerçek dünya” ile karşılaştığında zihinsel bir pişmanlık hissedebi-
lir. Eğer erkek bencilse sorun başlayacaktır. Evine zaman ayırmama gerekçesi 
olarak şöyle der “Ben zaten sizin için çalışıyorum, ekmek kavgası başka çarem 
yok”. Kısa da olsa kaliteli bir beraberliği, hem iş hem ev başarısını beraber gö-
türebileceğini düşünmezse fırtınalar başlayacaktır.

Diplomalı Hizmetçilik mi?

Evini otel ve restoran gibi kullanan bir erkek eve geldiğinde “Nasılsın?” demeyi 
ihmal edecektir. Sevgi dolu bir bakışı, bir tebessümü esirgeyecektir. Bütün gün 
çocuklarla, mutfakla uğraşmış bir kadın kendisine değer verilmediğini hissettiği 
an evliliği sorgulaması doğal bir hakkıdır.
Evlilik danışmanına gelen bir danışana eşi ile ilgili bilgiler sorarız; kişisel geçmi-
şi, zevkleri, nefret ettiği şeyler... Bu bilgileri alırken eşinin göz rengini bilmeyen 
erkeklere rastlamak mümkündür. İyi baba, iyi iş adamı olmak yetmiyor, iyi bir 
koca da olmak gerekiyor.

Kadınlarda ilgisizliğin şekilleri:

Eve, eşyaya kendisini kaptırmış veya çocuklarla ilgilenmekten kocasına “Hoş 
geldin” demeyen eşler nadir değildir. Bütün gün bakımlı ve göz alıcı bayanlarla 
bir arada olan erkek evde iyi bir anne, iyi bir ev hanımı ama iyi bir eş ve arkadaş 
olmayan kadınla uzun süre beraberse evliliği sorgulamaya başlayacaktır.

Sağlam ailenin üç özelliği:

Nebraska Üniversitesi’nde ‘İnsan Gelişimi ve Aile Bölümü’ yöneticisi Nick Stin-
nett, güçlü ailelerle bir araştırma yaptı. (1979) Bulduğu üç önemli ortak özellik 
şunlardı:
1. Dine bağlılık : Sürekli ve düzenli kiliseye gidiyorlardı.
2. Övgü ve takdir : Aile üyeleri karşılıklı ruhsal okşamalar içindeydiler

3. Birlikte zaman : İş, eğlence, yemek gibi çok alanda beraberdiler.

Dostluk mu, Evlilik mi?

Evliliğin uzun sürmesi için tarafların eşit ve denk olması önemlidir. Bunun tek 
istisnası vardır, “Dostluk duyguları”.  Yan yana durduklarında karıkoca diyeme-
yeceğiniz kişiler öyle paylaşımlar içindedirler ki beraber olduklarında kendileri-
ni çok mutlu ve güvende hissederler.
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Böyle kişilerde sevgi yakalandıktan sonra bazı adet ve davranışlarla beslene-
bilmiştir.

Dostluk davranışının en önemli özelliği, ‘onu’ memnun etmeye çalışmaktır. 
Onun zevklerine, isteklerine ve beklentilerine uygun çabalar içinde olmak. Kü-
çük hediyeler almak. En önemli hediyenin ona ayrılan zaman olduğunu bilmek. 
Kendi çıkarını ikinci planda tutmak… En önemli içten, karşılıksız, samimi sevgi…

En iyi aşıkların en duygusal insanlar değil, birbirlerine en çok zaman ayıran 
insanlar olduğunu unutmayalım.

KISKANÇLIK

İnsanın yaşayan ruhu üzerinde en zedeleyici duygulardan belki birincisi kıskanç-
lıktır. Kıskançlık duygusu altında sahip olma, kendisine öncelik verme istekleri 
yatar. Sahip olduklarını kaybetme korkusu kıskançlık duygularını ayaklandırır.

Kıskançlık duygularını ayaklandıran başlıca şeyler eşlerin düşüncesizce yaptığı 
eylemlerdir.

Bir de kıskançlık hezeyanı vardır ki, gece eşini uykudan uyandırıp rüyada kimi 
görüyordun diye soran eşler biliyoruz. Telefona geç cevap verse, kapıyı geç 
açsa yanlış yorumlarla evde kavga çıkaran, TV seyrettirmeyen, gazete okutma-
yan eşler evde psikolojik terör estirirler. Somut hiçbir dayanağı olmayan böyle 
suçlamalar genelde kıskançlık paranoyasının belirtileridir. Bu bir hastalıktır. İlaç 
tedavisi gerektirir. 

Asıl üzerinde durulması gereken şey kıskançlığın bu boyuta gelmeden önce ya-
pılacak şeyleri iyi değerlendirmektir.

Kıskançlık evliliğin yıkılmasını engeller mi?

Kıskanç bir tipseniz kıskançlığınızın patalojik (marazi ) olup olmadığını sorgula-
yın. Patolojik kıskançlık somut olay ve gerçeklere dayanmaz. Hayali aldatılma 
korkuları vardır ve ihtimalleri olmuş gibi kabul eder. Kuşku fırtınası oluşturan 
kıskançlık evliliğe zarar verir. Ancak hafif bir kıskançlık evlilikte harç özelliği 
taşır. Sevgi ve ilginin bir ifadesidir. Suçlayıcı ve saldırgan olmayan kıskanç bir 
eş eşini yüceltir, kimseyle paylaşmaz ama onu da incitmez. Böyle kıskançlıklar 
faydalıdır.
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Hangi kıskançlık evliliği yıkar?

Patalojik kıskançlık evde kıskançlık patlamaları ve kuşku fırtınası estirecektir. 
Bu durum da kavga demektir. Sürekli suçlanan bir eş savunmaya geçecektir. 
Böyle durumda eş ne yapmalıdır? Kesinlikle açık ve dürüst olmalıdır. Şaka bile 
olsa yalan söylememelidir. Marazi kıskançlık tedavi gerektiren bir durumdur. 
Mutlaka profesyonel yardım alınmalıdır. Aile terapisi ile birlikte ilaç tedavisi de 
gerekir. Beyinde kıskançlıkla ilgili hücre gruplarının kimyasal dengesinin bozul-
ması söz konusudur. Bu tedavisi olan bir durumdur. Psikoterapi ve uyuşturucu 
olmayan ilaçlarla tedavi bir arada böyle hastalara yardım edilebilir. Kapıcıyla 
görüşmeyi, telefonda uzun konuşmayı sorun yapan bir eşle hayat zor geçer.

Eşim beni sevmiyor!

Kıskançlığın arka planındaki duygu budur. Eşinin aileye bağlılığı konusunda ka-
fasında sorular uyanmıştır. Eşi eskisi gibi ona sarılmıyordur. Cinsellik azalmış-
tır. Güler yüzle sevgi ile bakmıyordur. Konuşmaktan kaçınıyordur. Kısaca ona 
olan ilgisinin azaldığını düşünmektedir. Düz mantıkla baktığında “Hayatında 
birisi var, artık onu seviyor “ kuşkusu kafasında uyanacaktır. Böyle durumlarda 
eşinin kendisini sevip sevmediğini kontrol etmek için bilinç dışı testler yapa-
caktır. Kızdıracak ters sorular soracak, yalan söyleyip söylemediğini kontrol 
edecektir. Çok evlilikte böyle dönemler olmuştur. Eşini seven dürüst ve içten 
bir eş böyle durumda eşine ısrarla ve tekrarla yanıldığını söyleyecektir. Kızıp 
tersleyecek değil ama sabır ve ikna yöntemleri ile kaygılarını giderecektir. Böy-
le durumlarda şaka bile olsa yalan söylememek gerekir.

Kıskançlığın arkasında ilgi azalmasının yattığı bilinirse çözüm kolaydır. Sevgi 
dolu bir balayı güler yüz ve birkaç güzel söz...

Ceza evlerinde, aile içi kıskançlığa bağlı cinayet olguları o kadar çok ki özellikle 
Karadenizli ailelerde bu çok yaygın. Başlangıçta çözüm kolay. Tek yolu kıskanç-
lığın arkasındaki mesajı iyi anlamaktır.

Kıskanç eşin her dediği yapılırsa büyük risktir. İkiyüzlülükle suçlanır, çıldırabilir-
siniz. Yanlış isteklere güzellikle hayır demeyi başarmak gerekir.

Cinsel yaşamınız nasıl?

Bir kadın kocasının başka bir kadına bakıyor olmasından rahatsız olması doğal-
dır. Bu duyarlılıktan taviz vermemelidir. Aksi takdirde kocasının elinden kaydı-
ğını görecektir.
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Eşler ne yapıyor?

Birinci uygulama eşini ilişkiden yoksun etme. Onu tehdit edecek, öfke, gözyaşı 
düşmanlıkla fırtınalar esecektir. Çoğu kadın bu davranışı gösterir. Sonuçta evli-
lik ilişkisi derin yara alır. Erkek eve yönelse de ikiyüzlülüğü seçecektir.

Yapılması gereken nedir?

Tam tersi. Akıllı kadın eşine karşı daha heyecanlanır, canlı ve neşeli olur. Kadı-
nın erkeğe karşı en etkili silahı kadınlığıdır. Bu gücü kadınlar erkeği geri almak, 
eve bağlamak için, yasak ilişkiyi engellemek için kullanmalıdırlar. Çünkü erkek 
Poligam’a ( çok eşlilik ) yatkındır.

Uzun ayrılıklara dikkat!

Kısa yokluklar sevenler için duyguları güçlendirir. Birbirlerini özlemek sevenler 
için önemli bir ölçüdür. Uzun yokluklarda sevgi bağlarında zayıflamalar olağan-
dır. İş kolik, kariyer peşinde erkekler veya kadınlar iş heyecanına o derece ken-
dilerini kaptırırlar ki eş ve çocuklar akıllarına bile gelmez. İş seyahatleri sık ve 
uzun ayrılık gerektirirse evlilik için ateşle oynanıyor denebilir.

“Bensiz yaşamaya alışabilir” kaygısı eşler için önemlidir. ”Göz görmeyince gö-
nülde istemez”. Evlilik için önemli bir uyarı ve tehlikedir. Askerlik, özel görev, 
yurt dışı çalışmaları zorunlu ayrılıklardır. Ancak dünyanın elektronik bir köy ol-
duğu günümüzde gözle gönül mesafesi birbirine çok yaklaştı. Elektronik ilgi de 
sevgiyi devam ettirir. 

Eşinize güvenmelisiniz!

Eşler zekice olmayan bir yaklaşımla eşini eve bağlı tutmak için “ kontrollü geri-
lim stratejisi “ uygulamaya çalışır. Eşini gergin bir ipin üzerinde tutmak kuşku 
fırtınası içerisinde çok eşin yaptığı hatadır.

Böyle suçlayıcı, yargılayıcı, tehdit edici yaklaşım ilişkide sevgiyi uyandırmaz, 
korkuyu uyandırır. Eğer bir eş kocasını aldatmak istiyorsa veya koca karısını 
aldatmak istiyorsa onun vicdanında bekçi yoksa ve sevgi ağır basmıyorsa bir 
yolunu bulacaktır.

O halde çözüm ilişkide “sevgiyi nasıl uyandırırıza” kafa yormaktan geçer.

Hiç kimse kendisine güvenilmemesinden, suçlanmaktan hoşlanmaz. Özellikle 
doğruyu söylüyorsa, ilişkiye zarar verir.
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Güvenilmemiş olmak işimizde en kötüyü ortaya çıkarır.

Güvenilmiş olmak işimizdeki en iyiyi ortaya çıkarır. 

Bir insanın eşine inanması ona verilecek en büyük armağandır.

Eşinize iyi isimlerle seslenirseniz o ismi koruyabilmek için elinden gelen her 
şeyi yapacaktır.

Rahmetli Ayhan Songar’ın torunu Almanya’ya giderken ona bir nasihatı vardı. 
“Kızım seni önce Allah’a sonra kendine emanet ediyorum”. Küçük hanım “Bu 
güvene layık olma duygusunu hiç aklımdan çıkaramadım.” diyordu.

Özgür ve bağımsız eş!

Mutlu evliliği birbirlerine bakan iki eş değil birlikte dışarıya aynı noktaya bakma-
yı başarabilen kişiler oluşturur.

İşletmecilikte bir kural vardır. Büyük yönetici farklı insanları aynı amaç etrafın-
da benzer hareket şekliyle çalıştıran yöneticidir.

Bu kural evlilikte de geçerlidir. İki farlı insan iyi bir evlilik hedefine farklılıklarını 
yaşayarak birbirlerini ezmeden ulaşabilirler.

Evlilik psikolojik bir ihtiyaçtır. Bir çıkar ortaklığı değildir. Eşini para makinesi gibi 
gören, bozulan makineleri tamir ettiren, akan boruyu onaran insan gibi görmek 
bencilliktir. 

Fakat pek çok bağımsız kadın, biliriz ki, kariyeri var, dolu hayatı, tatmin edici 
iş, ihtiyaçlarını gideren yardımcısı var ama bir erkeğe ihtiyaç hisseder. Evde 
kendisini bekleyen, gününü nasıl geçtiğini merak eden, onu umursayan, ko-
nuşacak birinin olması yani bir dostunun olması her iki cins içinde psikolojik 
doyum demektir.

Evliliği cinsellik dışında dostluk ilişki sırtını dayayacağı dayanak, sığınacağı 
bir liman gibi düşünmek insanın doğasında vardır.

Evlilik dostluk ise birbirine ruhen eşit ve tamamlayıcı olmalıdır. Kadın ege-
men ve erkek egemen hareketler evliliğin ruhuna aykırıdır.

Gizli feministlik

Evlilik danışmanları eski yıllarda ümitsiz, yalvaran gözyaşları içinde bir ka-
dın, duyarsız, otoriter, öfkeli bir koca örneğine çok rastlarlardı.

Ancak son yıllarda, kocasının zevk almasını engelleyen “İki kaşığı varsa bi-
rini kır, onu devamlı gergin ip üstünde tut “ mantığıyla hareket eden, evde 
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kontrolü elde tutmak isteyen eşlere çok rastlıyoruz.

Feminist hareket kadın-erkek ilişkisini savaş alanı haline getirdi.

Görünüşte ve söylemde feminist olmayan ama uygulamada feminist olan 
geleneksel kadın tipi evliliği savaş alanı haline çeviriyor.

Özellikle kocasının ailesine karşı itici, dışlayıcı tutumları ile ona sahip olmak 
istiyor. Feminist bir bencillikte denebilen bu tutum sorunu bazı erkekler 
aman gerginlik olmasın diyerek teslimi silah ederek anne-babasına sırtlarını 
dönüyorlar.

Bazı erkekler fizik güç kullanmaya kadar aşırı tepkilere girebiliyor.

Geleneksel feminizmde erkek çocuğun annesinin de kendi geçmişinde ben-
zer tutum içinde olduğu söylenebilir.

Feminizm ister açık ister gizli olsun evlilikte romantizmi yok ediyor, sevgiyi 
azaltıyor, düşmanlık duygularını alevlendiriyor.

Kayınvalide Sendromu

Evlilik danışmanlarının çok konuştuğu konulardan biriside anne-babalar. Kayın-
valide ve pederi sevmek ancak aynı zamanda onlarla özgür olmak mümkün 
mü?

Bir erkek çocuk da annesiyle güçlü, sıcak ilişki, bağ kurduysa bu övgüye layık 
bir durumdur. Evlendikten sonra annesinden onu incitmeden uzaklaşmayı ba-
şarmışsa bu tutum övgüye layık bir durum olacaktır. Bu durum iyi anneyi de 
mutlu edecektir.

Genç kızlara iyi kocaların annelerini gerçekten seven erkekler olduğunu söy-
leyebiliriz. Böyle erkekler uzaktan sevmeyi de sürdürebilirler. Annelerine ve 
eşlerine güzellikle hayır diyebilmek kolay kazanılan bir beceri değildir.
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“AİLEDE TEMELLER ATILIR”

Dr. Ala ELCİRVECİ
Kişisel Gelişim Uzmanı

02 Nisan 2012- Ankara

1971 Birleşik Arap Emirlikleri’nde doğ-
dum ve bebektim. Allah annemden ba-
bamdan bin kere razı olsun. Çünkü bizi 
yetiştirirken bir kaç temel üzerine ye-
tiştirmeye çalışmışlar. Onlardan biri şu 
idi: “Ala yavrum bir şey yapacaksan en iyisini yap”. Eğer doktor olacaksan 
en iyi doktor sen ol. Eğer bir uzman olacaksan en iyi uzman ol.

Bu temelden dolayı 1988 yılında en iyi yerlerden birinde Hacettepe 
Üniversitesi’nde tıp fakültesinde okudum. 1995 yılında hayatımın en güzel 3 
olaylarından bir tanesi “Dr.” ünvanını kazandım ve 1998 yılında Ankara Üniver-
sitesi İbni Sina Hastanesi Genel Cerrah Anabilim dalında uzmanlığımı yaptım. 
Daha sonra annem bir gün telefonda “Ala yavrum adam olmaya devam et-
mek istiyorsan eğitimini devam etmek zorundasın” dedi ve Ankara Üniversi-
tesi Genel Cerrahi başladı.

Aynı zamanda Türkiye’de yaşarken bir hikâye ile karşı karşıya geldim. Casey 
anlatıyor. Avusturalya’nın valisi diyor ki “Biz zamanında Türklerle savaştık. Ça-
nakkale vardı ve Çanakkale’de savaştık. Öyle bir savaş vardı ki anlatamam size. 
Mermilerin havada çarpıştığı yerde, 1 metre karede 5000-6000 mermi düştü-
ğü yerde. Bir gün bir ateşkes ilan edilmişti 8 saatliğine. Aramızda yaralılar vardı 
ölüler vardı ve hayatımda unutmadığım bir olay oldu. Türk siperler ile aramız-
da yaralı bir İngiliz asker vardır. Bağırıyordu “help, help” (yardım edin, yardım 
edin). Bizden kimse çıkmadı, çıkamazdı. Bir baktık Türk siperlerinden bir beyaz 
çamaşır yükseliyor ve bir asker İngiliz askerin yattığı yere koşuyor. Türk asker, 
yaralı İngiliz askeri alıyor, sırtına yüklüyor, geliyor ve bize olduğu gibi bırakıyor. 
Ona teşekkür etme şansımız olmadan siperine geri dönüyor. “Savaş alanların-
da binlerce bu kahraman Türk askerinin cesareti, güzelliği ve insan sevgisi 
korunmuş oluyor. Dünyanın en yürekli ve kahraman askeri Mehmetçiğe 
derin sevgi ve saygılar”.
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Kendime sordum, 1915’ te Türkiye’nin en iyi belediye başkanı kimdi?

Hatırlayamadım. Türkiye’nin en zengini kimdi? Bilemedim. Başarı parayla değil 
bıraktığın eserlerle ölçülüyor.

Aynı zamanda ailemi yetiştirirken dedim ki: “Acaba sağlam aile ilişkileri için 
hangi temeli ele almam gerekiyor? Bir ailenin mutluluğu ve huzuru için 
nasıl bir temel alması gerekiyor?”

- Aşktır. Aşk yaşadık. Aynı zamanda gördük ki bu her şeyi çözmüyor. Demek 
ki sorunlarımız devam ettiği için aşk bir yere kadar ve bir kenara bıraktık.

- Sertifikadır. Bu iş sertifika ile ilgili. Kariyer ile ilgili ve kariyer yapmam lazım 
dedim. Genel cerrahi. Hacettepe Üniversitesi. Harika. Aynı zamanda sorun-
larımız devam etti. Demek ki iş sertifika ile değil.

- Para. Para her şeyi çözer. Onun için para kazanalım. Çok çalıştık. Hakikaten 
para kazandık. Aynı zamanda sorunlarımız devam etti.

- Okumak. Bir araştırma okudum en çok kitap okuyan Japonlar.

Okumakla Japonlar gibi huzur bulabiliriz. Biz de okuma az olduğu için kitap 
okuyalım dedik. Ama hala sorunlar devam etti.

- Sağlık. Dedik ki tamam o zaman. Ben bunu bildim dedim. O da sağlık. Şiş-
man olduğum için çok fazla sorunlar yaşıyor olabiliriz diye sağlıklı beslen-
meye başladık. O da olmadı. Sorunlarımız ve iletişimsizliğimiz devam etti.

- Sonunda bulduk. Yaşadık ve hayatımızda yaşayabileceğimiz en güzel huzu-
ru bulduk. Bana sorarsanız bir ailenin temeli kesinlikle “Değerlerdir. Değer-
leri temel almanız gerek.

Değerler… Bir değer. Şunu öğrendim: Peygamberimiz diyor ki: “Kim eşinin eli-
ni tutuyorsa bütün günahları affedilir.” Diyor ki; “Kim kısmetini çoğaltmak 
istiyorsa sılairahim yapsın”.

Değerler üzerinde ailenizi kurduğunuzda tarih yazarsınız. En harika “değer ve 
aile” örneği sizinle birlikte paylaşmak istiyorum: Kınalı Hasan. Çanakkale sava-
şında Hasan’ı komutanı çağırdı ve dedi ki:

“Bir erkek saçını kınalar mı? Böyle saç mı olur? Hadi git.” Hasan ne yap-
mış? Annesine mektup yazmış, ne diye? Sitem için değil... Onlar değerler yaşa-
yan insanlar oldukları için neden mektup yazdığını öğrenelim. “Annecim, kar-
deşlerimizi askere gönderirken başına kına koyma zabit efendi bana sordu 
cevap veremedim. Kardeşlerim de cevap veremeyip mahcup olmasınlar. “
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Mektup Hatice anaya geldi. Net değerler. Postacıya demiş ki “Otur ve cevabını 
hemen yaz.”

“Ey oğlum, gözümün nuru Hasanım vatan sevgisi içimizde alev alev ya-
nıyor. Sen ecdadından babandan aşağı kalamazsın. Ben senin anansam 
beni ve seni Allah yarattı. Vatan büyüttü. Allah bu vatan için seni yaşattı. 
Bu vatanın ekmeği iliklerinde duruyor. Zabit efendiye söyle biz kurbanlık 
koçları kınalar öyle kurban ederiz. Sen dört kardeşin arasında kurbansın. 
Sen İsmailsin. Sen orada şehit olacaksın inşallah. Kurbanlık koçlar nasıl 
kınalanırsa bende saçını öyle kınaladım. Allah seni Peygamber’in yolundan 
ayırmasın. Seni melekler şimdiden rahmetle anıyor. Gözlerinden öperim. 
Anan Hatice.”

Bu mektup Hasan’a geliyor. Arkasında komutanına cevabı yazıyor. Diyor ki:

“Anam yakmış kınayı aday diye. Vatan için kurban doğmuşum. Anamdan 
Allah’a son bir hediye kumandanım ben İsmail doğmuşum.”

Bizim Türk ailemizin anneleri babaları da bildiğiniz gibi değil. Hayatta 5 yıldızlı 
bir insan olabilmek için veya 5 yıldızlı bir Belediye Başkanı, bir yerel yönetimin 
başkanı olabilmek için:

1. SİZ olduğunuz için, başkan olduğunuz için, bir yıldızsınız.

2.  Haklarınız vardır. Eğer göreviniz varsa, haklardan dolayı yetkiniz vardır.

3. Eğer siz bir kişisel gelişimde kendinizi geliştiriyorsanız ve ekibinizi geliştiri-
yorsanız, ilişkiniz daha iyi olur. Dolayısıyla eğlence haline gelmiş olur.

4. Eğer öğretime başlarsanız belediyenizde, o zaman sonuca varırsınız. 
Sayın Başbakanımız bunu söyledi; “Siyaset, sonuca varma sanatıdır”.  
Sonuç olmazsa üretim olmaz. Ancak o zaman başarı olur.

5. Eğer şehrinizdeki aile gelişimini sağlıyorsanız. O zaman seri üretim olur.
Seri üretim olursa, gerçek büyüme gerçekleşir.

6. Eğer, temelinizi değerler olarak alırsanız, o zaman saygınlık kazanmış olur-
sunuz. O zaman hem şehriniz hem kendiniz o saygın hayatı yaşamış olursu-
nuz.

Sayın arkadaşlar. 17 Mart 1915, sabah saat iki. 18 Mart’a bağlayan gece.

Cevat paşa tabyaları dolaşırken Dardanos tabyasına uğramış. Oranın Binbaşısı 
Hasan Mevsuf’u çağırıyor diyor ki:
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Komutan: Durumlar nasıl?

Binbaşı: Zararımız yok efendim beklemekteyiz.

Komutan: Cebinden çıkarıyor uzatıyor diyor ki buyurun.

Binbaşı: Hayırdır komutanım?

Komutan: Memleketinden telgraf gelmiş. Kızın olmuş. Öğrendik ki ilk bebeğinmiş.

Sana 3 günlüğüne izin verdik. Git ve kızını kucağına al gel.

Tarihi yazan dedelerimizden Hasan demiş ki:

Binbaşı: Komutanım ben gidemem. Eğer gidersem ve kucağıma alırsam –aynı 
zamanda savaş çıkarsa- ve kızımı vatan sevgisi ile büyüteceğim için 20 yıl son-
ra gözüme baka baka bunu demez mi: “Baba sağ ol vatan sevgisi ile büyüttün 
de duydum ki zamanında beni bahane ederek savaştan mı kaçtın?” Gidemem.

Komutan: Peki senin için yapabileceğimiz bir şey var mı?

Binbaşı: Var. Mümkünse memleketime bir telgraf çekin ve ismini “Didar” koy-
sunlar.

Bu babanın, bu dedenin tarih yazan insanın önünde kim durursa dursun bir 
cümle söyler. Komutan o cümleyi söyledi. Demiş ki.

“Bu milletin senin gibi evlatları varken bu vatana düşman çizmesi değe-
mez oğlum. Zafer elbette bizim olacaktır”

Değerler ve çözüm. Bu iki günlük sempozyum bittikten sonra şehrinize dön-
düğünüzde yapmanız gereken, “Çağdaş ve değerine bağlı Anadolu ailesini 
canlandırmaktır.” İçindeki o genleri hareket ettirin.

Çok kaliteli akademisyenler, çok kaliteli iş adamları, çok kaliteli anne babalar 
çıkarabiliyoruz. Önemli olan o kalitenin yanında kalifiye olmalarına emin ol-
manız lazım. Kalite bilgidir, kalifiye ise değerdir.

Ailenin her zaman temellerinin değer üzerine kurulduğuna inanıyorum. An-
nemden, babamdan Allah bin kere razı olsun. Hep bana şunu öğretmişler, “Ala 
yavrum başarısızlık senin bir seçeneğin değildir.” Türkiye bize kucak açtı. İlim 
verdi, doktor olduk. Cerrah olduk. Aynı zamanda bizim hiçbir yerde göremedi-
ğimiz ve göremeyeceğimiz o Anadolu insanın yüreğindeki değerlere olan sa-
dakati ve aitliği hiçbir yerde görmedim. Gelecek nesillere değerler temelli bir 
insan yetiştireceğiniz için Allah sizi korusun.
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TÜRKİYE GERÇEĞİNDEN 
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Prof.Dr. F. Beylü DİKEÇLİGİL
Erciyes Üniversitesi Bölüm Başkanı

02 Nisan 2012 - Ankara

Hayat, sosyal dünyada bir sorun çözme süreci olarak akıp gider. Bir sorunu çö-
zersiniz, ama bu çözüm aynı zamanda yeni sorunların kaynağı olur.  Diyelim ki bir 
araba aldınız, kaza yapmasanız bile arabanın kaskosu, bakımı, hatta park sorunu 
gibi yeni durumlarla karşılaşırsınız. Çocuğunuz üniversiteye girsin diye uğraşırsı-
nız, üniversiteye gidince sorun bitmez, bir dizi yeni sorunlar başlar. Bu örnekleri 
sayısız biçimde çoğaltabiliriz. Toplumsal sorunlar da bireysel sorunlar gibidir.

Sorunsuz bir hayat istiyorsanız, bu dünyada bulamazsınız.  Zaten sorunsuz ha-
yat isteği, insanı hayatın dışında bırakan büyük bir yanılgıdır. Sorunsuz bir hayat 
yoksa o zaman sorunları neden çözmeye çalışayım da diyemezsiniz.  Bu durumda 
mutlak ve külli bir çözümün olmadığını bilerek ve ama mümkün olan iyi ve en doğ-
ru çözümü arayarak ve gerçekleştirmeye çalışarak sorunlara yaklaşmak gerekir. 
Önemli olan sorunları görmezden gelerek çözümsüz bırakmamak, üstünkörü ted-
birlerle geçiştirmemek ve sorunun çözümü ile her şeyin biteceği, hatta bazen so-
runun kökünden halledileceği yanılgısına düşmemektir.  Bütün bunların ötesinde 
asıl olan, üzeri örtülmüş bir amaç için sorunları araç haline getirmek, yani kullan-
mak değil;  sorunların çözümünü amaç edinmektir.  Bu nedenle sorunlara sahip 
çıkarak onları araç olarak kullananların eline bırakmamak çözümün ilk adımıdır 
diyebiliriz. Aile kurumuna önem veren yaklaşımın, ailenin güçlendirilmesi için bu 
tür sorunlarla cesaretle yüzleşip, sorunlara sahip çıkması ve çözüm araması bu 
yüzden son derece değerlidir.  

Türkiye giderek nüfusun büyük bir bölümünün kentlerde yaşadığı, okuryazarlık 
oranının yükseldiği, yaşam süresinin uzadığı buna karşılık yıllık nüfus artış hızının 
yavaşladığı, toplam milli gelir ve kişi başına milli gelirin arttığı, özellikle son dö-
nemde dış borçların azaldığı ve ekonomik bakımdan güçlenen bir sosyo-ekonomik 
yapı haline gelmektedir.
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Kır/ kent nüfusunun toplam nüfusa oranına bakıldığında;

1923 yılında kır nüfusu % 85 ve kent nüfusu % 15 iken 1950’lerde başlayan 
kırdan kente göçlerle bu oran 1980 yılında tersine dönmeye başlamış, kentleş-
me hızı ile bağlantılı olarak kentsel nüfus artmaya devam ederek, 2010 yılına 
gelindiğinde kent nüfusunun toplam nüfustaki payı %73, kır nüfusun payı ise % 
27 olmuştur. Türkiye artık bir kent toplumudur. Aile sorunları söz konusu oldu-
ğunda sadece kentleşme sürecinin dikkate alınması sorunun tespiti ve çözümü 
için yetmemektedir. Zira modernleşme-küreselleşme, kentleşme, sanayileşme 
üçlüsünün Türkiye’de nasıl yaşandığı meselesi, sadece aile değil diğer sosyolo-
jik sorunlar incelenirken de dikkate alınması gereken bir arka plan olarak kar-
şımızda durmaktadır.

Aile konusunda Türkiye genelinde çeşitli araştırmalar yapılmıştır. Son araştır-
malardan aldığımız bazı verilerle aile hakkında genel bir bilgi vermeye çalışalım.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetler Genel 
Müdürlüğü’nün 2011 yılında yaptırmış olduğu Türkiye Aile Yapısı (TAYA 2011) 
araştırmasının verilerine göre çekirdek ailelerin de oranı giderek artmaktadır 
(%75,3); geniş ailelerin oranı ise % 14,4’dür. Daha sonra çekirdek aile konusuna 
dönmek üzere verilerden bazılarını seçmeye devam edelim. Araştırmaya göre 
ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 34,5; kadınlarda ise 19,9 olmuştur. Kadın 
için ilk evlenme yaşı 18-24 olarak kabul edenler % 66,3 iken erkek için uygun ilk 
evlenme yaşı 25-29 yaş aralığı olarak %49,5 oranında kabul görmüştür. Evlilik 
kararı alırken ailelerin rızasına önem verildiği görülmektedir. Kendi tercihi veya 
görücü usulü ile olsun evliliklerin %85,9’unda aile kararı gözetilmektedir.  Ev-
lenecek kişinin tercihi sorulmadan aile kararı ile evlendirilenler ise  % 9,4’lerde 
kalmıştır. Hem resmi hem de dini nikâhlı olanlar % 93.22 iken sadece resmi 
nikâh yapanlar %3,42 ve sadece dini nikahlı olanlar ise % 3,36’dır. Bireylerin 
şartları uygun olsa istedikleri çocuk sayısı ortalaması ülke genelinde 3,17’dir. 
İki çocuk isteyenler  (%35,6) ve üç çocuk isteyenler (% 32,6) arasındaki fark 
azalmıştır. 2006 yılında bu fark  % 20 iken 2011 yılında  % 3’e inmiştir. Ayrıca 
2006 yılından bu yana 2 çocuk isteyenler % 11,1 oranında azalırken, 3 çocuk is-
teyenler % 5,9 oranında artmıştır. Bu oranlar, sürdürülebilir bir nüfus politikası 
için önemli verilerdir.

Aile bütünlüğünü tehdit eden sorunlar ve çözüm yolları söz konusu olduğunda, 
sorunlar ve çözüm yollarından önce aile ve bütünlüğü üzerinde durmamız ge-
rekiyor. Aile denilince ne anlıyoruz? Bize dayatılan çekirdek aile ve geniş aile 
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karşıtlığı Türkiye için sosyolojik anlamda ne kadar geçerlidir? Aile bütünlüğü 
ne demektir? Bu sorulara, sunum süresinin izin verdiği ölçüde, cevapladıktan 
sonra aile bütünlüğünü tehdit eden sorunlara ve çözüm yollarına kısaca değin-
meye çalışacağım. 

Aile, her şeyden önce birey için vazgeçilmez olan ve toplumun temelini teşkil 
eden birincil etkileşim ağıdır. Bu etkileşim ağı, insanoğlunun yeryüzü macera-
sına başladığı ilk konaktır, arzu edilir ki, yeryüzü macerasının nihayet bulduğu 
son konak da yine aile olsun.  Zira dünyaya gelen her beşerin, canlı varlık olma-
sı hasebiyle varlığını sürdürebilmek için ihtiyaç duyduğu korunma, beslenme, 
barınma gibi fizyolojik ve biyolojik ihtiyaçları ile birlikte onun beşerden insana 
uzanan yolculuğu için gerekli olan psikolojik, sosyal ve ahlaki ihtiyaçlarının kar-
şılandığı ilk ve en önemli etkileşim ağı aile ortamıdır. 

Bu nedenle aileyi iki karşı cinsten iki insanın evlilik adı ile meşruiyet kazanmış 
cinsel beraberliği ile birlikte başlayan, çocuklar aracılığı ile soy olarak devam 
eden ve akrabalık, hısım, arkadaşlık ve komşu çevresine sahip olan bir birim 
olarak tanımlamak olgunun sadece bir yüzünü göstermek anlamına gelir.  Aile-
nin bu mekanik yüzüne hayatiyet veren niteliği;  sevgi, şefkat, güven, paylaşma, 
dayanışma kaynağı olmasıdır. İnsanın sadece canlı bir varlık olarak değil, sosyal 
varlık olarak da sahip olduğu temel psikolojik ve sosyal ihtiyaçları ancak aile 
içinde karşılanabilmektedir. İnsanın, ana rahminden çıktığı andan itibaren psi-
kolojik ve fizyolojik ihtiyaçlarının karşılandığı ilk etkileşim ağı ailedir. Bunun ya-
nısıra bireyin evi, ait olduğu toplumun kültürel değerlerini, davranış kurallarını 
öğrendiği ve en önemlisi kendini gerçekleştirdiği anahtar mekandır. Aile kültü-
rel değerleri  yeni kuşağa aktardığı için hem kalıcılık özelliğine hem de  kendini 
yenileme özelliğine sahiptir. Bilinçli olsun olmasın her nesil;  doğal bir şekilde 
ebeveyn ve çocuklar arasındaki, kardeşler arasındaki, karı ve koca arasındaki, 
yakın aile çevresi arasındaki temel insan ilişkilerini belirleyen değerleri içine 
alır, adeta emer.  Bu değerler, yani anlam kodları, insan davranışları kaynağı ol-
duğu için son derece önemlidir. Bu nedenle aile evrenseldir; bütün zamanlarda 
ve bütün kültürlerde var olagelmiştir. Ancak toplumdan topluma, zamandan 
zamana aile tipleri çeşitlenmekte ve değişmektedir.  Ataerkil geniş aile, geçici 
geniş aile, değişikliğe uğramış geniş aile, çekirdek aile, tam ebeveynli çekirdek 
aile, tek ebeveynli çekirdek aile, eksik aile, parçalanmış aile gibi çeşitli aile tiple-
ri karşımıza çıkar. Sosyal bilimler için aile tipleri sübjektif tercihlerin dışında bir 
inceleme konusudur.  Ne var ki, özellikle kamuoyunda,  modernist çekirdek aile 
ile geleneksel geniş aile anlayışı adeta birbiri ile mücadele halinde olmuştur.
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Modernizmin idealize ettiği çekirdek aile tipine karşılık muhafazakâr görüşle-
re göre ideal olan geniş ailedir. Hangi tip aile idealize edilmiş olursa olsun, bu 
idealleştirme aşırı genellemenin sonucu olarak ortaya çıkar ve düşünceyi olgu 
dünyasından koparır. Artık sosyal dünyada olup biten gözden kaçmaya başlar. 
Nitekim Türkiye’deki çekirdek aile tipine bu idealleştirmeden kurtularak bakıldı-
ğında yıllardır süren bu çekişmenin ne kadar boş olduğu görülmektedir.

Her iki görüşün mensupları olmasını istedikleri aile tipi üzerinden konuşmak-
tadır; oysa bu çekişmenin aslında olgusal karşılığı yoktur. Türkiye’de yaygın 
aile tipi çekirdek ailedir (% 75,3) ama bu batıcı modernistlerin istediği aile tipi 
değildir. Görünüşte, şekil bakımından ayrı bir çatı altında ana-baba ve evlen-
memiş çocuklardan oluşan çekirdek aileler vardır;  ama ilişkiler bakımından bu 
çekirdek aileler modernist çekirdek aile tanımına uymamaktadır. Sanayileşmiş 
toplumun aile tipi olarak kabul edilen batıcı modernist çekirdek aile, ana-baba 
ve evlenmemiş çocuklardan oluşan, ekonomik bakımdan bağımsız, yakın aile 
ve yakın çevre ilişkilerinden soyutlanmış ve adeta yalıtılmıştır. Çekirdek ailenin; 
karı ve kocanın kendi ana-baba ailesi, kardeş ailesi, yakın ve uzak diğer akraba 
aileler, hısımlar, komşular ile ilişkisinden hiç söz edilmez. Sanayileşmiş modern 
hayat öylesine yoğundur ve öylesine hızlı akar ki, bu tür ilişkilerin sürdürülmesi 
imkânsızdır. Peki, gerçekten böyle midir? 

Türkiye’de aile yapısına baktığımızda, bu dayatılanlardan çok farklı bir etkileşim 
örüntüsünün varlığını görüyoruz. Türkiye’de, evet, geniş aileler ile tek ebeveynli 
aileler daha az orandadır ve insanların çoğu ayrı çatılar altında çekirdek aileler 
olarak yaşamaktadır. Ancak birbirleri ile kanbağı, hısımlık bağı hatta arkadaşlık 
bağı olan bu çekirdek aileler arasında yoğun bir hizmet, mal ve para alışverişi 
vardır. Özellikle hizmet alışverişi yoğun bir biçimde işlemektedir. Büyük baba-
lar ve büyük anneler torunlara göz kulak olur; hatta büyükanne yeni doğan to-
rununu belli bir yaşa kadar büyütmek için deniz aşırı ülkeye, çocuğunun evine 
gider; torun üniversiteyi başka ildeki büyükbabasının ve büyükannesinin yanın-
da okur; tatil birinin yazlığında geçirilir veya bağına gidilir; genç adam halasının 
evinin onarımı ile ilgilenir; anne-baba bir vesile ile şehir dışına çıkıyorsa kısa 
bir süre için çocuklar teyze veya halanın vb. evinde kalır, abla hastalanan kız 
kardeşinin bakımını bir süre üstlenir. Bu örnekleri sayısız biçimde çoğaltabilirsi-
niz. Kısacası Türkiye’de çekirdek aileler, adeta “görünmeyen bir çatı”nın altın-
da yaşarlar. İletişim teknolojisindeki gelişmeden fazlasıyla yararlanırlar, farklı 
coğrafi mekânlarda yaşasalar bile, hemen her gün telefonlaşarak görünmeyen 
çatının altında hayatlarını sürdürürler. Ekonomik bakımdan bağımsız olunsa 
bile, yapılan çeşitli harcamalar için “çok ucuza geldi, kampanyadan aldık, erken 
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rezervasyondan faydalandık” gibisinden harcamalarını adeta meşrulaştırmaya 
çalışırlar. En önemlisi bu ilişki örüntüsü çekirdek ailelerin yaşadığı kente, yaşam 
tarzına, din ile olan bağlarına, siyasi tercihlerine göre değişmez; hepsini kuşatır.  
İlişkinin niceliği ve niteliği değişebilir ama bütün çekirdek aileler için az çok böy-
le bir etkileşim örüntüsü vardır. Metropollerde veya bazı yerleşim yerlerinde, 
çok az sayıda,  modernist işlevselci görüşün yalıtılmış çekirdek ailesi ile karşıla-
şılması bu gerçeği değiştirmez.  

Kısacası Türkiye’deki çekirdek aile,  modernistlerin idealize ettiği işlevselci ku-
ramın çekirdek ailesinden çok farklıdır.  Aslında bu durumu Amerikan toplumu 
için 1960’larda Eugene Litwak tespit etmiş ve bu tür çekirdek ailelere “değişik-
liğe uğramış geniş aile” adını vermiştir. Aralarında yoğun bir mal ve hizmet alış-
verişi vardır; ancak klasik ataerkil geniş aileden farklı olarak aralarında yakın 
akrabalık bağı bulunan her bir aile ayrı mekânlarda yaşar, bu aileler ekonomik 
olarak bağımsızdırlar ve aralarında demokratik ilişkiler vardır. 

Türkiye’de son verilere göre tam ebeveynli çekirdek ailelerden (%75.3) söz 
ederken, bu gerçeği göz önünde bulundurmalıyız. Çekirdek aile derken, aslın-
da, yakın akraba ve/veya hısım olan, hatta arkadaş, komşu çekirdek ailelerin 
oluşturduğu bir etkileşim örüntüsünden söz edilmektedir. Aileler, coğrafik ba-
kımdan farklı yerleşim birimlerinde yaşıyor olsalar bile aralarında, iletişim tek-
nolojisinin de beslediği bir haberleşme ağı söz konusudur. Yakın akraba ve/
veya hısım çekirdek aileler arasında öncelikle hizmet desteği ve gerektiğinde 
ekonomik destek alışverişi yoğun bir biçimde yaşanmaktadır. Özellikle üçün-
cü kuşağı oluşturan çocukların bakımı ve gözetiminde özellikle birinci kuşak 
önemli bir hizmet desteği vermektedir. 

Bu durumda batıcı modernist çekirdek aile dayatması kadar muhafazakâr ge-
niş aile özleminden de vazgeçmek gerekiyor. Aslında, kanaatimizce görünme-
yen geniş bir çatının kuşattığı çekirdek aileler, yani değişikliğe uğramış geniş 
aile yapısı, aynı çatı altında yaşayan ataerkil geniş aileye göre birçok bakımdan 
daha elverişlidir. Hem kültürümüzün yardımlaşmaya dair değerleri yaşatılmak-
ta, hem de çağın getirdiği ve gerektirdiği bireysel haklar ve görevler dengesi 
daha rahat biçimde kurulabilmektedir. Çağın değişen şartları içinde aynı çatı 
altında ataerkil geniş ailedeki ilişki biçimlerinin sürdürülmesi zaten imkânsızdır. 
Bugün üst kuşak bile kendi evinde yaşamak istemektedir. Görünmeyen bir 
çatı altında oluşan bu “değişikliğe uğramış geniş aile”  veya “çekirdek aileler 
konfederasyonu”,  çekirdek aileler arasındaki ilişkilerde zaman zaman yaşa-
nan gerginliklerin, çatışmaların daha sağlıklı biçimde yönetilmesine yardımcı 
olmaktadır. 
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Görünmeyen çatı altındaki çekirdek aileler arasındaki bu yardımlaşma ve yo-
ğun ilişkiler, diğer bütün aile tiplerinde olduğu üzere,  her zaman bir uyum ve 
işbirliğinin yaşanmakta olduğu anlamını taşımaz.  Yarışma, işbirliği, çatışma, 
uyum, adaptasyon, benzeştirme gibi diğer sosyal etkileşimlerin özelliklerini ve 
bunların birbiri içinde yuvalanmış olduklarını dikkate aldığımızda hiçbir etkile-
şim sürecini tek bir etkileşim tipine indirgeyemeyiz. Bir etkileşim sürecinin sa-
dece bir etkileşim tipinden oluşmasının imkânsız olduğu ve biri ağır bassa da 
diğer etkileşim tiplerinin de zaman zaman ön plana çıktığı bir gerçektir.   Kısa 
süreli hassas dengeleri ifade eden uyum ve  içinde duygusal zenginlikler kadar 
gerilimleri de barındıran işbirliğinin yanı sıra,  sosyal statü yarışını körükleyen 
yarışma ve çekişme ile başlayıp kavgaya kadar çeşitlenen çatışma gibi etkile-
şim tipleri, her sosyal etkileşim ağında  potansiyel ve fiili olarak,  iç içe geçmiş 
bir halde, hep vardır; çekirdek aileler örüntüsü de bundan muaf değildir. Bu 
noktada ailenin bütünlüğü, güçlü aile meselesi devreye girer.

Aile bütünlüğü denildiğinde, hiçbir problemin yaşanmadığı aile bireylerinin bir-
birlerine her daim sevgi ve muhabbetle davrandığı bir aileden söz etmiyoruz. 
Güçlü aile de her bir sorunda birbirine sevgi ve saygı ile kenetlenmiş aile demek 
değildir. Bu tasarımlar olması isteneni ifade eder ki bu, söz konusu aile tipini 
idealize etmektir. İnsan ilişkilerindeki gelgitlerin yakın insan ilişkilerinde daha 
sık yaşanılması kaçınılmazdır. 

Aile bütünlüğü ile aile birbirini besleyen kavramlardır. Aile bütünlüğünün anlam 
etrafında ve fonksiyon esasında olmak üzere birbiri ile bağlantılı iki bileşeni 
vardır: Ailenin değerine ilişkin bir anlayışın aile bireyleri tarafından özümsen-
miş olmasına  ailenin anlam etrafında bütünleşmesi demektir. Aile bireyleri 
arasındaki  haklar-görevler dengesinin kurulması ve yaşatılması ise ailenin 
işlevsel bütünlüğünü sağlar. Bu iki bütünleşme hali ailede yok ise, aile birey-
lerinin bir arada yaşaması çok büyük bir anlam ifade etmez. Ailenin anlamını 
idrak edememiş ve aralarında hak-görev dengesi kuramamış aile bireylerinin 
bir çatı altında yaşamaları, birbiri ile ilgisi olmayan eşyaların bir depoda bir ara-
da durması gibidir. Sosyoloji dili ile sadece “mekânsal/yersel bitişiklik” veya 
“zora dayalı beraberlik”ten söz edilebilir, bütünlükten değil. Bu nedenle bazen 
ölüm, boşanma, ayrılma veya göç nedeniyle parçalanmış bir aile, tam çekirdek 
aileden daha güçlü bir aile bütünlüğüne sahip olabilir. Aileden söz edildiğinde 
aile bireyleri sayısınca derin duygu dünyalarının varlığından ve bunların yoğun 
etkileşiminden söz ediliyor demektir.
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Ailenin değerine dair bir anlam üzerinde uzlaşma yok ise, ailenin bütünlüğünün 
bozulması o kadar kolay olacaktır. Ailede işlevsel bütünlüğü sağlamak üzere 
her bireyin hakları kadar görevleri, sorumlulukları vardır. Bir ailede “haklar 
bana, sorumluluklar sana” anlayışı ile bütünlüğün sağlanması mümkün değil-
dir, bir kişinin sırtına yüklenmiş bir aile ve evliliğin zor günlere dayanma gücü 
veya daha iyi günlere ulaşma gücü de zaman içinde silinip gidecektir. 

Aile bütünlüğünü tehdit eden çok sayıda faktör vardır. Bu faktörleri dış ve iç 
etkenler olarak ikiye ayırabiliriz. Aslında, hayatın içinde bu etkenler iç içe geç-
miş, birbiri içinde yuvalanmıştır. Ancak analitik olarak kâğıt üstünde iki grupta 
incelenebilir.

Ailenin değerine ilişkin anlam ve aile bireyleri arasındaki haklar-görevler den-
gesi ile oluşan aile bütünlüğünü tehdit eden dış etkenler sadece Türkiye’yi 
düşünerek değil dünya genelini dikkate aldığımızda şöyle sıralayabiliriz: Yok-
sulluk, savaş, terör, şiddet, zorunlu göç gibi somut olabildiği gibi daha soyut 
bağlamda da eğitimsizlik ve medyanın etkisi, dünyevilik ve aşırı bireyciliği sa-
vunan veya dolaylı olarak empoze eden görüşleri sayabiliriz. Hem süre hem de 
konuşmamızın teması nedeniyle etkenlere işaret etmekle yetineceğiz.

İç etkenler ise, daha çok aile içi ilişkiler çerçevesinde aile bireylerinin duygu, 
düşünce ve davranış dünyaları ile ilgili olanlardır, diyebiliriz. Bu noktada söz 
daha çok psikologlara düşüyor. Ancak, psikolojiye önem veren bir sosyolog ola-
rak gözlemlediğim bir hususa dikkat çekmek istiyorum.  Ailenin bütünlüğünü 
zedeleyen, gücünü azaltan ancak bir anlamda gözden kaçan önemli bir etken 
de, anne ve babanın  çocuklarına birbirlerini şikayet etmeleri, birbirlerinin dedi-
kodusunu çocukları ile yapmalarıdır. 

Anne-baba birbirileri ile ilgili dertlerini bir akranı veya büyüğü ile paylaşabilir; 
ama çocuğun anne veya babası konusunda çocuğu dert ortağı yapmak ona 
zulüm yapmak anlamına gelir. Bu tutum maalesef çok yaygın olduğu için adeta 
normalleşmiştir. Hatta bu tehlike yakın akrabalardan da gelebilmektedir.  An-
cak çocuklarla yakın ilişkileri nedeniyle daha çok annelerin babayı çocuklarına 
çekiştirdiği bir gerçektir.  Çekiştirmeyi, küçümsemeyi, eleştiriyi kim yaparsa 
yapsın, bunu yapan aile büyüğünün psikolojik rahatlama, aile içinde yandaş 
bularak mikro-iktidarını güçlendirmek gibi kazançları olabilir. Ne var ki bu ka-
zançlar aslında her bakımdan kayıptan başka bir şey değildir. Bu aile bireyleri 
arasındaki köprülerin hasar görmesi hatta yıkılması demektir. Bu hasar veya 
yıkım sadece aile bütünlüğü ve ailenin gücü için tehlike olarak görülür ama asıl 
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büyük tehlike çocukların kişilik gelişimlerinin zarar görüyor olmasıdır. Çocuk-
larına söz geçiremediklerinden şikâyet eden ailelerin medya ve şiddet, eğitim 
sistemi gibi dış faktörlerden önce kendi tutumlarını gözden geçirmeleri daha iyi 
olacaktır. Çocuğun anne ve babasına olan güven ve saygısı, onların değerli bir 
insan olduğuna dair inancı kişilik gelişimi boyunca onun kendine olan özgüveni-
ni besleyecek ve sevme yeteneğini geliştirecektir. Aksi takdirde değersiz (!) bir 
anne veya babanın çocuğu olmanın ezikliğini yaşayacaktır. Çocuk büyüdükçe 
anne ve babasındaki hataları zaten fark edecektir, ama zedelenmemiş bir te-
mel üzerinde onları, dolayısıyla insanları hataları ile sevmeyi ve saymayı öğren-
miş de olacaktır. Ülkemizde özgüven eksikliğinin nedenleri dikkate alınırken bu 
hususun da dikkatten kaçmamasını diliyoruz. 

Bir başka önemli nokta, boşanma veya bir başka nedenle parçalanmış ailelerin 
sorunlarının kaynağında da ana-babanın, kendi sorunları çocuklarına taşıtmış 
ve taşıtıyor olmalarının saklı olduğu gerçeğidir. Bu hatayı yapmayan boşanmış 
eşlerin çocukları, boşanmanın getirdiği travmayı daha kolay atlatmaktadırlar, 
denebilir. Şüphesiz bazı durumlarda çocukların müdahil olması kaçınılmaz ola-
bilir, ama bu durumlarda bile ana-babaya büyük sorumluluklar düşmektedir. 

Aile bütünlüğüne zarar veren ve adeta üzeri örtülmüş olan bu iç tehdidin açığa 
çıkması için psikologlar, psikiyatristler ve aile danışmanlar tarafından konunun 
hassasiyetle ve sıklıkla ele alınması gerekiyor. Hatta din görevlilerinin desteği 
de büyük önem arz ediyor. Zaman zaman kapalı ifadelerle dile getirilse bile, 
problemin gözden kaçmaması için dikkatle ve açıklıkla sergilenmesi başlangıç 
için ilk adım olabilir. Zira bazı konular (aile-içi şiddet gibi, aile bireyleri arasında 
haklar-görevler dengesi gibi, ensest gibi, güven duygusunun önemi gibi, ben-
cillik ve kibrin zararları gibi) dile geldikçe, bu konulara ilişkin değerlerin farkına 
varılmakta ve bu değerler insanların duygu ve düşünce dünyasında billurlaş-
makta ve davranışlarına yansıma şansı artmaktadır. Hatta zaman içinde bir 
sosyal kontrol mekanizması oluşmaktadır. Bu nedenle aile ile ilgili her bir sorun, 
önce aileye değer veren görüş sahipleri tarafından dile getirilmeli, sahiplenil-
meli ve çözümü için gayret gösterilmelidir.

Aile bütünlüğünü tehdit eden sorunların çözüm yolları meselesine gelince, 
şüphesiz her bir sorun için kendine özgü çözüm yollarının belirlenmesi ve poli-
tikalarının oluşturulması gerekecektir. Ancak bütün çözüm yollarının kesiştiği 
nokta, bizce, “insan”dır. Genellikle düşünen varlık olması veya konuşan varlık 
olması, insanı diğer canlı varlıklardan ayıran temel özelliği olarak kabul edilir. 
Oysa insanı insan yapan ayırt edici özelliği onun bir anlam dünyasına yani de-
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ğerler dünyasına sahip olmasıdır. İnsan anlam atfeden, değer biçen bir varlıktır. 
Anlam veremediği veya vermediği bir şeyle ilişki kuramaz veya kurmaz; bütün 
ilişkileri sahip olduğu anlam dünyasına göre belirlenir. İnsan kendisi ve çevresi 
ile ilgili her şeye doğru-yanlış, iyi-kötü, güzel-çirkin, faydalı-faydasız gibi bir an-
lam atfettikten, bir değer biçtikten sonra bu anlama yani değere göre davranır. 
Anlam dünyası bir anlamda zihniyet dünyasıdır ve bütün tercihler ve davranış-
lar buna göre belirlenir. Bu yüzden aslında birey ve toplum için asıl olan bireyin 
beşerden insana doğru yolculuk yapmasını sağlayacak değerlerdir. Sorunların 
çözüm yolu “kendini bilen” bireylerin artmasıdır; kendi egosunun farkında olan 
ve egosunun hizmetçisi değil efendisi olan bireylerin nicelik ve nitelik olarak 
çoğalmasıdır. Bu çözüm yolu zor görünse de, bize göre, tek çözüm yoludur. 
Sadece aile sorunları için değil insanı ilgilendiren bütün sorunlar için.

Her şey insanla başlayıp insanla bittiği için, modernleşme ve küreselleşmenin 
dayattığı değerlere dikkatle yaklaşmak gerekiyor. Tek tip batıcı modernleşme 
modelinin iflas ettiği ve her toplumun kendine özgü modernleşmesinin söz ko-
nusu olduğu çoklu-modernlikler çağında dayatılan değerlere karşı tedbirli olma 
gücü de artmıştır. Önemli olan her türlü toplumsal sorun için kendi temel kül-
türel anlam kodlarına yani değerlerimiz ile çelişmeyen ve onlara uygun çözüm 
yolları bulabilmektir. Şüphesiz diğer toplumların tecrübelerinden istifade edi-
lecektir. 

Aile kurumuna önem veren yaklaşımın, ailenin güçlendirilmesi için bu tür so-
runlarla cesaretle yüzleşip, sorunlara sahip çıkması ve çözüm araması bekle-
nir. Nitekim özellikle son on yılda aileyi yücelten yaklaşımın giderek bu tür so-
runlarla yüzleşmeye başladığı, ‘olması gereken’ ile ‘olan’ arasındaki mesafeyi 
dikkate alarak çözüm arayışına girmiş olduğu görülmektedir. Sözgelimi daha 
önceleri görmezden gelinen aile içi şiddet sorununa sahip çıkılmaya başlan-
mıştır.  Şimdilerde tek tük sözü edilen ensest sorunu zaman içinde aynı ilgiyi 
görebilir, görmelidir de.  İnsanlar arası ilişkilerle var olan sosyal dünyada hiçbir 
olgu tümüyle beyaz tümüyle siyah değildir. Sosyolojik gerçeklikte tüm farklılık-
ların birbiri içinde yuvalanmış olması ve gerçekliğin teklik-çokluk işleyişi nede-
niyle her olgunun olumlu olumsuz yönleri ve sayısız çeşitlenmeleri vardır.  Bu 
nedenle olumluyu koruyabilmenin ve geliştirmenin yolu olumsuzluklarla mü-
cadeleden geçmektedir.  Sorun çözme yolunda en yapıcı mücadele de zihinsel 
arka planda aileye değer veren görüş ile gerçekleştirilebilir. Yeter ki aile olgu-
su, “modernist çekirdek aile-muhafazakar geniş aile karşıtlığı”ndan kurtarılmış 
olsun ve ailenin de tıpkı devlet, sınıf gibi kavramsal bir varlık olduğu unutulup 
kutsallaştırılmasın ve bütün toplumsal kurumların  yapıtaşının insan ve insanlar 
arası etkileşimler olduğu unutulmasın. 
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YEREL YÖNETİMLERİN 
AİLESEL KONULARA,  
PROJELERE VE SORUNLARA 
MÜDAHELESİ

Janet MICHEAL
Filistin Ramallah Belediye Başkanı

2 Nisan 2012- ANKARA

Üstatlarım, meslektaşlarım ve arkadaşlarım,

Bugün sizlerin karşısında olup, bu önemli etkinlikte sizlere Türkiye’den seslenmek 
benim için büyük bir ayrıcalıktır. Çünkü Türkiye Filistin’in dostluğuna, bütünlü-
ğüne ve Filistin halkının hem uluslararası zemindeki hem de Arap dünyasındaki 
özgürlük ve haysiyet beklentilerine fazlasıyla önem veren; özellikle demokrasiye 
doğru çok önemli ve umut verici bir hareketi, Arap Bahar’ını içinde yaşayan Arap 
dünyasını yakından takip eden ve ilgilenen bir ülkedir.

Bu bağlamda, sizlere şehirlerimiz ve çalışmalarımız için aşırı önem teşkil eden 
“Yerel Yönetimlerin Ailesel Konulara, Projelere ve Sorunlara Müdahalesi” konu-
sunda bilgi vermek, benim için ayrıca memnuniyet vericidir. Bu sorun, özellikle 
Ramallah şehrinde bizim için öncelikli bir yere sahiptir.

Bizim için Filistin’de ve tabi diğer birçok ülkede, sosyal ve ailesel politika ve prog-
ramların uygulanması, sadece bu olguların bağlı olduğu bakanlıklar veya sivil 
toplum kuruluşları ile sınırlı olmaktan çıkmıştır. Bu programlar ve politikalar, artık 
yerel yönetim kuruluşlarının görevleri arasında artan asli bir öneme de kavuş-
muştur. Özellikle yerel yönetimlerin çeşitli toplum katmanları ile kendi çevrele-
rinin onlara biçtiği sosyal statü ve görevleri ne olursa olsun, doğrudan doğruya 
iletişime geçebilmesi ve ihtiyaçlarından sürekli olarak haberdar olması bu görev 
paylaşımını büyük ölçüde tetiklemiştir. Bu görev paylaşımı belediyelerin kendini, 
sivil toplum kuruluşlarının veya diğer kamu kurumlarının karşısında bir rakip ola-
rak görmesini akla getirmemelidir. Onun yerine, belediyeler, topluma farklı alan-
larda mal olmuş kişilerin/kurumların çabaları arasında birleştirici bir köprü olarak 
görülmeli ve farklı şehirlerde ortaklaşa bir sosyal gündem çatısı yaratmayı teşvik 
eden oluşumlar olarak düşünülmelidir.  
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Bu konuda, Ramallah Belediyesi’nin sağlam bir geçmişi vardır. Belediyemiz, halkla 
kökleşmiş, şeffaf ve sağlıklı bir ilişki kurmayı başarmıştır. Kısa bir süre önce de, 
Ramallah cazip bir siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal merkez haline gelmiştir. 
Önceden bahsettiğimiz sebeplerden ötürü belediye, sosyal etkinliklerini kurum-
sallaştırarak, hizmet anlayışını geliştirmek için toplumun bütün unsurlarıyla (aile, 
kadın, çocuklar, temel sosyal hakları az olan insanlar, ötekileştirilmiş insanlar, en-
gelliler, göçmenler, vs) çalışma yoluna gitmiştir. Bu süreç, belediyeye yapılanların 
devamını, şeffaflığını ve hem şehirdeki hem de milli idaredeki farklı toplumsal sı-
nıfların ihtiyaçları konusunda insanların durumlarından haberdar olma anlayışını 
getirmiştir.

Buna paralel olarak, sosyal ve ailesel gelişmeyi çalışma ve verimlilik anlayışında 
kilit bir nokta olarak gören Ramallah Belediyesi’nin görevi şu alanları da içerir:

1. Yerel ve yabancı sosyal faaliyetleri birbirine uygun hale getirmek için yeterli  
altyapıyı sağlamak. 

 Buna örnek olarak, belediyemiz eski Ramallah şehrinde banliyölerde yaşayan 
aileler için sosyal merkez, sağlık kliniği ve eğlence-dinlence merkezi kurmuş-
tur.

 Ayrıca, yakında belediyemiz huzurevi yapımına da başlayacaktır. Geçen bir kaç 
yılda, Ramallah Belediyesi kentin birçok bölgesine kamu ve aile kullanımına yö-
nelik parklar yapmıştır ve çeşitli okulların inşaatına da katkıda bulunmuştur.

2. Kadınlar ve çocuklarla, özel gereksinimleri olan bireylerle, şiddet görmüş ka-
dınlarla, suiistimal edilmiş çocuklarla vb. ilgili projelerde, toplu yerlerde yapı-
lacak olan bu tür toplumsal ve ailesel etkinliklere maddi ve teknik yardım sağ-
lamayı belediyemiz asla göz ardı etmez. Her sene, Ramallah Belediyesi olarak 
kentteki gençlik merkezleri ve programlarına, aileleri ve gençleri destekleyen 
programlar üreten diğer merkezlere ciddi miktarlarda finansal destek sağlarız. 

3. Ayrıca, belediye hiyerarşisine “kadın işleri” adı altında genel olarak kadınların  
maddi ve toplumsal sorunlarını konu alan bir birim dâhil edilmiştir. 

 Eski Ramallah şehrindeki aileler için özel ihtiyaç rehabilitasyon destek proje-
sini ve Ramallah’a diğer şehirlerden göç eden göçmenlerin uyum sorununu 
çözmek için daha geliştirmekte olduğumuz toplumsal programları başlattık. Yıl 
boyunca, bu sosyal yardım projelerimiz ve festivallerimiz aracılığıyla, belediye 
olarak, kadınlar ve temel sosyal haklardan mahrum insanlar için halen daha 
devam etmekte olan iş öğretme atölyeleri organize etmekteyiz.
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4. Hepsinden önemlisi, belediyemiz buhran durumlarında kendisini ailelere ada-
mıştır. Sel ve diğer doğal veya siyasi afetler esnasında halkımıza barınacak 
yerler sağlamaktayız. Ayrıca, şehrin bu çok özel bölümündeki ailelerin yaşam 
kalitelerini yükseltme amacı çerçevesinde eski Ramallah’ı onarmak için büyük 
bir proje başlatmaktayız.

Bayanlar, baylar,

Dünya küresel bir köye dönüştü ve şehirlerimiz artık ortak sorunlarla yüzleşmek-
tedir. Bölgemiz, zor ekonomik, sosyal ve politik şartlarla yüzleşmektedir. Bu so-
runların üstesinden karşılıklı diyalog, iletişim, mübadele ve dayanışma ile gelebilir 
ve modern, güvenli, sağlıklı şehirler yaratabiliriz. Son olarak, davetiniz için teşek-
kür ediyor, nice verimli buluşmalar, bilgece yapılan münazaralar ve çıkarımlar di-
liyorum.





İKİNCİ OTURUM
AİLELERE DESTEK

KURUMLARI OLARAK
YEREL YÖNETİMLER



 

Akraba olmasa da  “koruyucu aile” uygulamasını 
başlatarak, devletin sağladığı maddi imkânlarla  

bazı kimsesiz çocuklarımızın, ev ortamında  
himaye edilmesini sağladık.

Çocuk Esirgeme Kurumu’nun yurtlarında kalan 
çocuklarımızı, yeni açtığımız 437 sevgi evinde  

kalmaya teşvik ettik. Sevgi evleri modelini  
geliştirerek sürdürüyoruz.

Anayasa değişikliği ile engellilere  
pozitif ayrımcılık getirdik.

Çocuk yuvalarındaki çocuklara düşen bakım elemanı 
sayısını arttırdık. 2002’de 30 çocuğa bir  

bakım elemanı düşerken, şimdi 7 çocuğa  
1 bakım elemanı düşüyor.
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Engelli vatandaşlarımız, sosyal güvencelerden 
mahrumdu. 5378 sayılı Özürlüler Kanunu’na ve 
uygulamasına yönelik 15 yönetmeliği çıkararak,  

1.500 sayfalık Özürlüler Hukuku oluşturduk.

Çalışamayacak durumda olan ya da iş bulamayan 
engellilere bağlanan aylıkları % 200 ile 300  

oranlarında arttırdık.

Umuma açık tüm mekânların (yol, kaldırım,  
spor alanları, okul, hastane vs.) engellilerin kullanımına 

uygun hale getirilmesini zorunlu hale getirdik.

İlk defa bakıma muhtaç tüm engellileri, bakım hizmeti 
kapsamına aldık. Evde veya özel bakım merkezlerinde, 

bakım hizmeti sunulan tüm engellilerin, bakım 
ücretlerinin devlet tarafından karşılanmasını sağladık.
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II. OTURUM
AİLE BÜTÜNLÜĞÜNÜ TEHDİT 
EDEN SORUNLAR VE ÇÖZÜM 
YOLLARI

AİLE DESTEK HİZMETLERİ VE 
YEREL YÖNETİMLER

Ömer BOZOĞLU
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Toplum Hizmetleri Genel Müdürü

3 Nisan 2012- Ankara

Aile kurumu kendi içinde aslında bir destek kurumudur. Çünkü insanlar ilk gö-
zünü açtığında ve dünyaya geldiğinde en yakınındakiler onun ailesidir. Ailenin 
verdiği bu destek; aile kurumunun temel üyeleri olarak hepimizi hayata tu-
tundurur ve belli bir noktaya taşır. Ama zaman içerisinde, toplumsal değişim, 
dönüşümün içerisinde aile kurumu, kendi içinde yeterli olmadığında, bireyi ve 
kurumun üyelerini hayata tutunduracak, onu hayatla buluşturacak ve yaşamını 
kolaylaştıracak o ilk destek kurumunu hayata bağlı, güçlü bir kurum ve sistem 
olarak işlevselliğini devam ettirmesinde yerel yönetimlerimizin büyük görev ve 
sorumlulukları bulunmaktadır. Çünkü yaşanılan şehirdeki hane üyelerinin mut-
luluğu, aslında o şehrin huzur, güven ve emniyeti noktasında da büyük önem 
arz etmektedir. 

Toplumda aileler sağlam ve güçlü ise o toplumda insanlık, toplumun gelece-
ği de o sağlamlık içerisinde devam edecektir, demektir. Çünkü aile, toplumun 
çekirdeğidir ve orada bir bozulma, orada bir çözülme, orada bir dağılma söz 
konusu olursa toplum da, devlet de, ülkeler de bundan büyük zarar görecektir. 
Bu nedenle şehirlerde yapılan mimari çalışmalardan, kentsel iyileştirmelerden, 
ailelere yönelik sosyal hizmetlere kadar yapılmış olan tüm çalışmalar aslında 
bireyin mutluluğu içindir. Eğer yapılmış olan çalışmalar, mutluluğa dönüşmü-
yorsa bu çalışmaların gözden geçirilmesi ve hızla nedenleri üzerinde de bir ça-
lışma yapılması gerekmektedir.

Ülkemizde yerelden sunulacak hizmetlerin öncüsü olan ilk belediye yöneti-
mi 16 Ağustos 1855 tarihinde Şehremaneti adı ile İstanbul’da kurulmuş ve 
taşrada da modern anlamda belediye teşkilatlanmasına 1864 tarihli Vilayet 
Nizamnamesi’nden sonra başlanmıştır. Belediye teşkilatının gerçek temelleri 
de 1877 yılında çıkarılan Dersaadet Belediye Kanunu ile Vilayet Belediye Kanu-
nu uygulaması sonucu atılmıştır. 
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Yerel yönetimler aracılığı ile sunulan hizmetler o günden bugüne gelişerek de-
vam etmektedir. Sunulan hizmetlerin nitelik ve niceliği şehirlerarasında farklılık 
göstermektedir. Doğu ve batı yöreleri, salt ekonomik ya da toplumsal gösterge-
lerle kavranamayacak bir farklılaşmayı yaşamakta ve bu farklılık, politik tercih-
lerden, yaşam tarzlarına kadar uzanan bir dizi alanda kendini göstermektedir.

Günümüzde ise sosyal belediyeciliğin hızla gelişmekte olduğunu görülmekte-
dir. Sosyal sorumluluk bilinci içinde yerel yönetimlerin hareket etmesi son de-
rece olumlu gelişmelerdendir. Çünkü şehri güçlü kılacak olan o şehirdeki insan 
kaynağının gücüdür. Refah devletlerinden sonra üzerinde konuşulmakta olan 
sosyal yatırım devleti modelinde öne çıkan güç, sosyal ve beşeri güçte elde 
ettiğimiz değerlerdir.  

Kentleşme veya kentlileşme büyük önem arz etmektedir. Her ne kadar kent-
leşme, uygarlık tarihi kadar eski olsa da, hâlâ yerleşme olan ve olmayan alan-
ların uygun bir şekilde düzenlenmesi, modern uygarlığın en önemli ihtiyaçları 
ve sorunları arasındadır. Bu çerçevede, şehirlerde yapılan maddi düzenlemeler 
ve şehir halkına yönelik desteklerin de yine insanın refahı ve mutluluğu için 
yapılması gerekmektedir.

Günümüzde, köyden kente göç devam etmekle birlikte nüfusumuzun %77’si 
kentlerde yaşamaktadır. Kır nüfusu her geçen gün azalmaktadır. Bu da berabe-
rinde bazı sorun alanları oluşturmakta ve sosyal yaşam tercihlerinde değişim-
lere neden olmaktadır. Kentin doğurduğu ihtiyaçlar ve bunlara dönük çözümler 
de kır yaşamından farklılık göstermektedir. Çünkü kentlileşme, sosyo-kültürel 
açıdan, kente göç edenlerin ve orada yaşayanların, kent toplumunun ortak de-
ğer ve normları ile kentli insanın düşünme davranış biçimlerini benimsemesi 
ve yaşama standartlarını buna göre tanzimini getirmekte ve gerektirmektedir.

Kentlileşmede yaşanan en büyük problemlerden birisi, kent yaşamına uyum 
sağlama noktasında ortaya çıkmaktadır. Geleneksel kır yaşamının oluşturduğu 
aile yapıları ve buna bağlı ihtiyaçlar ve aile destekleri, kent yaşamı ile değişmiş-
tir ve değişmektedir. Kır yaşamında var olan geleneksel aile destekleri, kent 
yaşamında yerini kurum ve kuruluşlara bırakmıştır. Bu noktada “aile destek 
hizmetleri” devreye girmektedir. 
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Ailelerin güçlendirilmesi için verilen aile destek hizmetleri ailenin refahından, 
ruh sağlığına kadar çok çeşitli alanlarda aile merkezli sosyal hizmetleri ve uy-
gulamaları kapsamaktadır. Yani bazı aileler için, aile içi iletişimsizliğin gideril-
mesi,  bazıları için aile içi çatışmanın giderilmesi, bazıları için bir sosyal yardım, 
bazıları içinse ailedeki davranışların gelişimlerinin sağlanması noktasında aile-
ye yapılan destekler olarak da görülebilmektedir. 

Aile destek hizmetlerinin temel ilkeleri ise; 

– Tedavi edici yerine önleyici bir yaklaşımı benimseme,

– Ailenin güçsüzlüğünden çok, güçlü yönleri üzerine odaklanma,

– Yerel ihtiyaç ve kaynaklara odaklanma,

– Her ailenin bilgi ve sosyal desteğe ihtiyacı olduğunu kabul etme, (Örneğin, 
sadece dezavantajlı grupların bulunduğu bölgelerin ihtiyacı olarak sınırlan-
dırılırsa hizmet alanımızı daraltılmış olur. Hizmet sunulan bölgelerdeki refah 
düzeyi üst düzeyde olabilir ve bu bölgede farklı aile destek hizmetlerine ih-
tiyaç duyulabilir. Sosyoekonomik statüsü yüksek ailelerin “aile destek hiz-
metleri veren merkezler” aracılığı ile sunulan hizmetlerden faydalandıkları 
görülmektedir. Bu çerçevede aileler için sosyal yardımların da ötesine ge-
çerek sosyal hizmet başlığı altında her haneye uygun bir hizmet modeli su-
nulabileceğinden hareketle hizmetlere yön verilirse, faaliyet alanı daha da 
genişleyecektir.)

– Bireyleri ve aileleri güçlendirerek, günden güne kendi ihtiyaçlarını karşılaya-
bilmelerine yardımcı olmaktır.

Bu ilkeler doğrultusunda gelişen uygulamalar, eğitimden danışmanlık hizmet-
lerine, birçok alanda ailelere yönelik tüm hizmetleri kapsamaktadır. Bu uygula-
malar çocukların gelişimini odak alan ana-baba eğitimi ve sosyal desteği içer-
mektedir. Bunun yanında, giderek artan bir biçimde, aile destek programları, 
ana-baba eğitimi, iş bulma ve işle ilgili ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak da 
düzenlenmektedir.

Aile merkezli hizmet sunumu, disiplinler ve kurumlar arasında aileyi çalışma 
birimi olarak kabul eder. Bu model, yardımları işbirlikçi bir çerçevede ve her ai-
lenin bireyselleştirilmiş istekleri, güçleri ve ihtiyaçları doğrultusunda organize 
eder. 
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Literatürde aile destek hizmetlerinin tanımının unsurlarına bakıldığında, çalış-
ma birimi olarak da ailenin kabul edilmesi, aile ve meslek elemanı arasındaki iş-
birliği, ailenin seçeneği, ailenin güçleri, ailenin ihtiyaçları, bireyselleştirilmiş hiz-
metleri ve hizmet kullanıcıları dostluğu hizmet sunumu ön plana çıkmaktadır.  

Bugün aileler modernleşme ve kentleşme ile birlikte artık daha farklı ve çok 
sayıda sorunla karşı karşıya kalmaktadır.

Temel olarak yaşanan sorunlar, dışsal sorunlar (göç, yoksulluk), yapısal sorun-
lar (evlilik, boşanma, çocuk), durumsal sorunlar (özürlülük, yaşlılık, madde ba-
ğımlılığı, intiharlar, e-bağımlılık) ve içsel sorunlar (şiddet, istismar) olarak dört 
başlık altında toplanabilir. 

– Ailelere verilecek destek eğitimlerini 3 başlık altında toplayabiliriz: 

1. Evlenecek çiftlere evlilik öncesi eğitim: Pek çok yerel yönetim tarafından ve-
rilen bu farkındalık eğitimlerinin hızla tüm Türkiye genelinde yaygınlaşması 
önemlidir. Çünkü bu eğitimlerin geri bildirimleri aileler açısından olumlu ol-
makta ve bu alanda ihtiyaç bulunmaktadır. 

2. Aile Eğitim Programları: Bu eğitimler, ailenin devamlılığı süreci içerisinde 
verilebilecek eğitimlerdir. Bunları uygulayan yerel yönetimler bulunmak-
ta ama tüm belediyelerde bunların uygulanmasının aileler için son derece 
olumlu katkıları bulunacaktır. 
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3. Boşanma aşamasına gelmiş olan ailelere verilen olan destek eğitimleri ve 
danışmanlık hizmetleri:  Bu çalışmanın da son derece olumlu sonuçları alın-
makta ve evli çiftler boşanmaktan bu hizmetle vazgeçebilmektedir. Boşan-
manın gerçekleştiği durumlarda ise bu tür hizmetler ile, bu dönemi aileler 
daha sağlıklı geçirebilmektedir. Boşanma sürecinde, aileye sağlanan psiko-
lojik destekle bu aşamadaki sorunların bir kısmı (örneğin, boşanma sürecin-
de ortaya çıkan şiddet sorunu gibi) önlenebilmektedir.   

 Bu tür çalışmaların yerel yönetimler tarafından yapılması ve yerel yönetim-
lere bu konuda destek sağlanması son derece önemli bir hususu oluştur-
maktadır. 

 Ailenin yaşadığı sosyal sorunların ne olduğu açısından birtakım istatistiki bil-
gilerin sunulması konunun anlaşılmasına ve sunulacak aile destek hizmetle-
rinin planlanmasına katkı sağlayacaktır. 

Tablo 1. İlk Evlenme Yaşı

Erkek Kadın

Evlenme Yılı 18 yaş altı (%) 18 yaş üstü (%) 18 yaş altı (%) 18 yaş üstü (%)

1950 öncesi 35,2 64,8 64,9 35,1

1951 - 1955 22,0 78,0 61,0 39,0

1956 - 1960 18,5 81,5 53,7 46,3

1961 - 1965 15,6 84,4 52,4 47,6

1966 - 1970 11,8 88,2 45,7 54,3

1971 - 1975 11,7 88,3 42,4 57,6

1976 - 1980 8,8 91,2 36,0 64,0

1981 - 1985 5,9 94,1 28,9 71,1

1986 - 1990 4,9 95,1 27,8 72,3

1991 - 1995 3,4 96,6 21,8 78,2

1996-2000 2,3 97,7 19,1 80,9

2001-2005 1,0 99,0 13,7 86,3

2006-2010 0,2 99,8 9,3 90,7

Kaynak: Türkiye’de Aile Yapısı Araştırması (2011)

Tabloda görüldüğü üzere, erken evliliklerin bu noktasında ülkemizde olumlu 
gelişmeler yaşanmaktadır.  Günümüzde, erkeklerde 18 yaşında evlenenlerin 
oranı binde iki seviyelerindedir. Kadınlarda ise bu oran 1950’lerde yüzde 65’ler-
de iken, günümüzde yüzde 9,3 seviyelerine gerilemiştir. 
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Tablo 2. Alkol Kullanma Alışkanlığı 

Hiç 
Kullanmam

Her gün
Haftada 
1-2 gün

Ayda 
birkaç 

kez

Sadece 
özel 

günlerde

Kullanıyordum ,
bıraktım

Türkiye 2011 82,5 0,6 2,0 3,5 7,4 4,0

  2006 86,9 1,7 1,9 2,4 7,2 *

YERLEŞİM YERİ

Kent 2011 80,2 0,7 2,4 4,3 8,7 3,8

  2006 84,7 1,7 2,1 2,8 8,7 *

Kır 2011 88,2 0,4 1,0 1,9 4,1 4,4

  2006 89,9 1,7 1,5 1,9 5,1 *

CİNSİYET

Erkek 2011 71,7 1,1 3,5 6,0 10,9 6,9

  2006 77,3 2,0 3,0 4,8 12 *

Kadın 2011 93,3 0,1 0,4 1,2 3,8 1,0

  2006 94,3 1,4 0,3 0,5 3,4 *

Kaynak: Türkiye’de Aile Yapısı Araştırması (2006, 2011)

Alkol kullanımı noktasında konuya bakıldığında, sürekli içicilerin yani bağım-
lıların oranında kısmi de olsa bir azalma söz konusudur. Her gün alkol kulla-
nanların oranı binde 6’dır. Alkol bağımlısı, sadece kendisine zarar vermemekte, 
ailesi de etkilenmektedir. Bu çerçevede, danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin 
yanı sıra, sağlık konusunda da gerekli organizasyonun sağlanabileceği hizmet 
alanları bulunmaktadır.
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Tablo 3. Yardım Alınan Kurum veya Kişiler 

Türkiye Kent Kır

A
S

P
B

 (
%

6
6

,6
)

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı  39,0 29,5 53,4

Hasta ve Özürlü Maaşı  8,4 8,5 8,1

Şartlı Nakit Transferi (Çocuk/Eğitim yardımı)  7,7 6,5 9,6

Yaşlı Maaşı  7,6 4,7 12,2

Muhtarlıktan   3,9 3,6 4,5

Müftülükten  1,3 1,7 0,8

Belediyeden  23,1 30,8 11,3

Akrabalardan  8,9 12,1 4,2

Komşu/Hemşerilerden  3,0 3,6 2,1

Gönüllü Kişi, Kurum veya Vakıflardan  2,5 3,0 1,7

Diğer  6,6 7,1 5,9

Kaynak: Türkiye’de Aile Yapısı Araştırması (2011)

Son bir yılda herhangi bir yerden yardım aldınız mı sorusuna, araştırmaya ka-
tılanların %10,3 ü “evet” cevabını vermiştir. Yardımın kimlerden ve nasıl alın-
dığı sorulduğunda ise, yaklaşık olarak yüzde 66’sının Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı tarafından verilen yardımlar olduğu görülmektedir. İkinci sırada ise 
belediyeler yer almaktadır. Bu hizmetler ailelerin hayata tutunması ve onların 
hayatlarını normalleştirmesinde çok büyük önem arz etmektedir.  
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Tablo 4.  Eşler Arasında Sorun Yaşanan Durumlarda Destek Alınan Kurum ya da 
Kişiler

Aile 
büyükleri

Akrabalar Kardeşler Çocuklar
Uzman 
kişi veya 
kurumlar

Arkadaşlar Komşular
Din 
adamları

Kimseden 
destek 
almam

Diğer

Türkiye 22,0 2,3 2,0 5,9 2,7 1,4 0,4 0,2 62,8 1,4 

YERLEŞİM YERİ

Kent 22,6 1,9 2,3 5,8 3,6 1,8 0,4 0,2 61,0 1,5 

Kır 20,7 3,3 1,2 6,2 0,5 0,5 0,4 0,2 67,1 1,3 

CİNSİYET

Erkek 20,6 2,3 1,0 4,8 2,5 1,1 0,2 0,2 66,6 1,6 

Kadın 23,6 2,3 3,0 7,1 2,9 1,7 0,7 0,1 58,8 1,3 

Kaynak: Türkiye’de Aile Yapısı Araştırması (2011)

Eşler arasında sorun yaşanan durumlarda destek alınan kurum yada kişiler so-
rulduğunda, eşlerin %62,8’i “kimseden destek almıyorum” cevabını vermişler-
dir. Yani sorununu kendi içinde halletme gibi bir yaklaşım bulunmaktadır. Aile 
büyüklerinden %22, akrabalardan %2.3, kardeşlerden %2, uzman kurum yada 
kişilerden %5.9 oranında yardım alınmaktadır. Ailenin destek alacağı birimi bil-
mesi ve buna yönelik faaliyetlerle “uzman kişilerden destek alma oranı” daha 
da artacaktır. Yani yapılan hizmetlerin daha bilinir kılma yönünde farkındalık 
çalışmalarının yapılması gerekmektedir. 
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Tablo 5. Çocuk İle Yaşanan Sorunlarda Kimden Destek Alındığı

Eş
Aile 
büyükleri

Akrabalar Kardeşler
Uzman 
kişi veya 
kurumlar

Arkadaşlar Komşular
Din 
adamları

Kimseden 
destek 
almam

Diğer

Türkiye 72,1 5,8 0,6 0,8 6,2 0,4 0,1 0,1 62,8 1,4 

YERLEŞİM YERİ

Kent 71,0 5,8 0,5 1,0 7,6 0,4 0,1 0,1 15,4 0,5 

Kır 74,9 5,7 0,9 0,4 2,4 0,4 0,0 0,1 67,1 1,3 

CİNSİYET

Erkek 71,8 5,9 0,5 0,5 5,2 0,4 0,0 0,1 17,2 1,6 

Kadın 72,3 5,6 0,8 1,2 7,1 0,5 0,2 0,0 14,0 0,6 

Kaynak: Türkiye’de Aile Yapısı Araştırması (2011)

Çocuk ile yaşanan sorunlarda kimden destek alındığı sorulduğunda ise, burada 
en büyük destekçi olarak “eş” (%72,1) olarak görülmektedir.  Burada anne - ba-
baların iyi eğitilmesi ve sorun çözme becerilerinin artırılması önemli bir husu-
su oluşturmaktadır. Bu yönüyle de aile eğitim programları kendi içinde büyük 
önem arz etmektedir. 
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Tablo 6. Yaşlılık Dönemiyle İlgili Yaşam Tercihleri 

Oğlumun 
yanında 
kalırım

Kızımın 
yanında 
kalırım

Evimde 
bakım 
hizmeti 
alırım

Huzurevine 
giderim

Diğer Fikrim yok

Türkiye 2011 29,0 10,2 18,2 9,0 2,3 34,7 

  2006 57,2 17,5 9,1 1,1 15,1 *

YERLEŞİM YERİ

Kent 2011 24,8 9,9 19,1 10,6 2,4 36,1 

  2006 51,0 19,4 11,1 1,1 17,3 *

Kır 2011 41,0 11,2 15,5 4,5 2,0 30,7 

  2006 66,8 14,6 6,0 10 11,6 *

CİNSİYET

Erkek 2011 30,6 9,1 16,8 8,1 2,8 36,1 

  2006 58,5 16,4 8,0 1,2 15,9 *

Kadın 2011 27,4 11,4 19,6 9,9 1,7 33,3 

  2006 56,2 18,3 10,0 0,9 14,5 *

Kaynak: Türkiye’de Aile Yapısı Araştırması (2006, 2011)

Nüfus ve aile politikaları açısından dikkat çekilmesi gereken bir diğer husus ise, 
ülkemiz nüfusunun yaşlanmasıdır. 2050 yılına gelindiğinde, nüfusumuzun yak-
laşık olarak %20’sinin 65 yaşın üzerinde olacağı öngörülmektedir. Dolayısıyla, 
artan yaşlı nüfusa yönelik kentlerin yaşam alanlarını planlamaları ihtiyacı bu-
lunmaktadır. 

Yaşlanmaya ilişkin yaşam tercihleri sorulduğunda, “huzurevine giderim” di-
yenlerin oranı %9’dur. Fakat burada dikkat çekilmesi gereken bir oran da “fik-
rim yok” diyenlerin (%34) oranıdır. Bu noktada, aile bağlarının güçlendirilerek 
ve kentlerdeki mimari yapının uygun hale getirilmesi ile kurum bakımı azaltıla 
bilecektir. Şuan 2+1, 3+1 olan konutların geniş bir ailenin yaşamasına imkan ve-
recek şekilde tasarlanması uygun olacaktır. Yine apartmanlarda 3+1 dairelerin 
yanında 1+1 dairelerinde yapılması planlanabilir ki, böylece yaşlılar çocukları ile 
aynı binada oturabilsin. 
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Tablo 7. Yaşlılık Dönemiyle İlgili Yaşam Tercihleri 

Bakıma Muhtaç Engelli

  Var Yok 

Türkiye 5,3 94,7 

YERLEŞİM YERİ 

Kent 4,5 95,5 

Kır 7,3 92,7 

SOSYO-EKONOMİK STATÜ

Alt 8,1 91,9 

Orta 3,6 96,4 

Üst 1,4 98,6 

Kaynak: Türkiye’de Aile Yapısı Araştırması (2011)

Tablo 8. Bakıma Muhtaç Yaşlı 

Bakıma Muhtaç Yaşlı 

  Var Yok 

Türkiye 2011 6,3 93,7 

  2006 5,3 94,7 

YERLEŞİM YERİ 

Kent 2011 5,0 95,0 

  2006 3,8 96,2 

Kır 2011 9,5 90,5 

  2006 8,0 92,0 

SOSYO-EKONOMİK STATÜ

Alt  2011 9,4 90,6 

Orta  2011 4,5 95,5 

Üst  2011 1,9 98,1 

Kaynak: Türkiye’de Aile Yapısı Araştırması (2011)

Türkiye genelinde hanelerin %5,3 bakıma muhtaç engelli, %6,3’ünde ise bakı-
ma muhtaç yaşlı bulunmaktadır. Bu veriler, şehre göre değişiklik ve farklılık arz 
edecektir. 
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Tablo 9. Yaşlılık Dönemiyle İlgili Yaşam Tercihleri 

  Hiç Ara sıra Sık sık 

Birlikte TV seyretmek 5,8 34,7 59,4 

Kaynak: Türkiye’de Aile Yapısı Araştırması (2011)

Aile üyelerinin birlikte yaptıkları aslında en etkili sosyal eğlence aracı TV’dir. 
Bu noktada TV ve internet kullanımı noktasında da farkındalık oluşturmak için 
bilinçli medya kullanımı yönünde çalışmaların yapılması ve yerel yönetimlerce 
konu üzerinde hassasiyetle durulması üzerinde durulması gereken bir husus-
tur. 

Ailelerin tüm bu sosyal sorunlarına yardımcı olmak üzere, rehberlik çalışmaları 
ile bilinç artırıcı faaliyetler düzenlenebilir. Bu çerçevede yerel yönetimlerin des-
teğinin alınması son derece önemlidir. 
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YEREL YÖNETİMLER VE 
AİLE PROJE YARIŞMASI 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELER 
1.LİK ÖDÜLÜ

Kadir TOPBAŞ
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR 
BELEDİYE BAŞKANI
PROJE ADI: AİLE SAĞLIĞINI 
KORUMA HİZMETLERİ

Saygıdeğer oturum başkanımız, 
Değerli panelistler, 
Değerli katılımcılar, 
Hanımefendiler, beyefendiler,

Sizleri sevgi saygıyla selamlıyorum.

Bugünün dünyasında aile yapısı büyük bir tehdit altındadır.

Belki bütün ulusların bir araya gelerek bunun üzerinde ciddi çalışmalara girme-
si gerektiği bir süreci yaşıyoruz.

Bunun için ‘aile bütünlüğünün korunması’ konusunda ki bu panel son derece 
güncel bir sorunu işaret ediyor. 

Ve bu sorunun bütün toplumlar tarafından tartışılması ve görüşülmesi gerek-
tiğine inanıyorum. 

Çünkü yaşadığımız yüzyıl, şehir ve şehirli yüzyılı. 

Yani tarım toplumundan sanayileşme sürecine geçişin ardından özellikle kent-
leşmenin yoğunlaştığı bir süreçteyiz. 

Ve dünya nüfusunun yüzde ellisine yakını şu anda şehirlerde yaşıyor. 

Gelecekte yüzde atmışları yetmişleri bulacağından bahsediliyor. 

Tabi ki şehirlerde ki yaşamın kendisine göre bir takım şartları ve bir takım so-
runları var. 

Ve bu sorunların çözümleriyle ilgili yoğun çalışmalar yapılmakta.

Aile bütünlüğünün korunması derken sayın genel müdürümüzün de sözlerinde 
ifade ettiği gibi sadece dar gelirli ailelerin bir takım sorunlarından söz etmiyo-
ruz. 
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Her katmanda ve her seviyedeki ailenin yapısının korunmasını kastediyoruz.

Bu anlamda değerlendirme yapmak gerekiyor. 

Geçmişte büyük ailelerde bilgi deneyim ve tecrübelerin aktarılmasıyla birçok 
sorun çözülebiliyordu.

Maalesef şehirliliğin getirdiği çekirdek aile yapısı birçok sorunun temelini teşkil 
ediyor. 

Ve bu sürecin tabii bir sonucu olarak özellikle yine şehirlerde yalnızlaşmanın 
giderek yaygınlaştığını görüyoruz. 

Aile bireyleri artık nerdeyse yalnız yaşamayı tercih edecek boyuta doğru kay-
makta. 

Buna rağmen Türkiye olarak hala değerlerimizi koruduğumuzu ifade edebiliriz.  

Tabi ki devletin bekası ve ulusun devamlılığı açısından olaylara baktığımız za-
man çok daha geniş perspektifle bu işi değerlendirmek gerektiğini düşünüyo-
rum. 

Özellikle yerel yönetimler marifetiyle bu sorunları çözmede önemli adımlar atı-
labilir. 

Dünyada ilk defa antik roma döneminde yerel yönetimler anlamında soyluların 
eşrafın haklarını koruma adına bir sistem vardı. 

Ama bugün bizim yaşadığımız tarzdaki bir yönetim anlayışı Asr-ı Saadet’te baş-
lıyor, Hisbe teşkilatı olarak. 

Yani tüketicinin haklarını ve yaşam alanlarının kontrolünü gerçekleştiren son 
derece önemli bir yönetim anlayışı doğuyor.

Ve İstanbul’un fethinin hemen ikinci günü Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri 
Hızır Çelebi’yi belediye başkanı olarak atıyor. 

Zaten dünya, orta çağ karanlığından yeniçağa geçişi bu anlayış sebebiyle değer-
lendiriyor.

Bunun detaylarına girmeyeceğiz. Ancak modern bir başlangıç olarak bu önemli 
bir saptamadır.

Konfüçyüs’ün bir sözü var: ‘Yakın kolay, uzak zor idare edilir’. Yani bir sorunu 
orada yaşayan insan en iyi bilebilir.

Osmanlı’da da mahalle teşkilatları gelişmişti. 

Sorunlar orada çözülmekteydi.

Ve mahallede, zengininden dar gelirlisi hep beraber iç içe yaşardı.
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Böylece bir sosyal paylaşım sözkonusuydu.

Ama günümüz dünyamızda ve ülkemizde de güvenlik sorunu sebebiyle sitelerde-
ki yaşam ortaya çıktı. 

Esasında bu durum, güven duygusu ve güvensizliği tetikleyen de yalnızlaşmadır. 

Sitelerde kendi güvenliği içerisinde ötekileştirilmiş bir hayat yaşanıyor.

Ve buraları sadece belli bir sosyal seviyedeki insanların yaşam alanları haline gel-
diği için diğer kesimlerle irtibatları olmuyor. 

Bundan dolayı bir sosyal kavgadan ve bunu kısır bir döngüye sürükleyip tetikleyen 
bir güvensizlikten söz ediyoruz. 

Ecdadımız Selçuklu ve ardından Osmanlı bir bölgeyi yerleşime açarken orda ki 
temel ihtiyaçları merkeze yerleştiriyordu. 

Külliye dediğimiz sistemi kurmaktaydı; medresesi, ibadethanesi, imarethanesi, 
aşevi, şifahanesi, bedesteni, çarşısı, çeşmesi, çarşı hamamı her şeyi ile. 

Burada insanlar bir araya gelmek suretiyle bir sosyalleşmeyi de yaşıyordu. 

İnsanlar bir sosyal varlık olarak ortak mekan sayısını ne kadar artırırsa, ne kadar 
bir araya gelebilirse o denli, o kentte ve ülkede sosyal barış da gelişir ve bir ötekini 
anlama duygusu da gelişir. 

Tabi bunların sağlanması konusunda bizlere, yerel yöneticilere büyük görevler 
düşüyor.

Sayın Başbakanımız’ın İstanbul’da bu anlayışla çok önemli bir yer yönetim ham-
lesi başlattı.

Bu yerel yönetim anlayışı ki Avrupa birliğinin yerel yönetimler özerklik şartından 
çok daha ileri bir sistem olarak kurgulandı. 

Ve burada Ak Partili yöneticiler olarak insan odaklı bir hizmeti hedefe koyduk.

İnsana hizmet etmenin bir erdem olduğu anlayışıyla hareket ettik.

Ve burada özellikle bilgi ve deneyim paylaşımlarımızı beraberce yürüttük.

Saygı değer hanımefendiler ve beyefendiler;

Bizim esas görevimiz tabi ki kentte sadece alt yapı hizmetlerini yapmak, kentin 
fiziki yapısıyla ilgili sorunları çözmek değildir. 

Bizim hedefimiz şehirde yaşam kalitesini yükseltmek, halkımızın yaşadığı kente 
bağlılığını arttırmak ve bundan dolayı insanlarımızı mutlu kılmaktır. 

Bu anlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunların içerisinden lider ve öncü pro-
jeleri size anlatmak istiyorum. 
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Ve bunları da özet olarak size aktaracağım.

Tabi ki göçün getirdiği kentlerde ki sorunlar hepimizin malumu. 

Şunu da açıkça söyleyebiliriz, bir apartmanda yaşayan insanların dahi birbirini ta-
nımadığı selam vermediği bir sürece girmiş bulunmaktayız. 

Tabi ki bunun getirdiği sıkıntıların en önemlisi bizim biraz önce bahsettiğimiz aile 
bütünlüğünü korumak. 

Aile bütünlüğünü tehdit eden unsurlar nelerdir? Esasen buradan hareket etme-
miz gerekiyor.

Manevi değerlerden yoksunluk mu? Kendi kültürel değerlerinden kopma mı? 
Yoksa ekonomik imkânlardan yoksunluk mu bu sorunları ortaya çıkarıyor.

Hangi ilişkiler sebebiyle aileler parçalanma tehlikesini yaşıyor. 

Bunları ayrı ayrı incelemek gerekiyor. 

Bu konuyu değerlendirdiğimiz zaman çok farklı perspektifler önümüze çıkmakta. 

Nasıl ki ecdadımız sadaka taşlarını kurduysa yani insan odaklı hizmette her şeyi 
düşündüyse biz de yerel yönetimler olarak aynı açıdan aynı perspektiften bakma-
lıyız diye düşünüyorum.

Yani kentte yaşayan insanlarımızın sorunlarını çözmek için “hepimiz bir aileyiz” 
anlayışıyla hareket etmemiz gerekiyor. 

Sayın başbakanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile birlikte bu de-
ğerleri üreten yeni bir belediyecilik anlayışı Türkiye’de yaşanmaya başladı. 

Ve biz bu yönetim anlayışını hep birlikte sürdürüyoruz. 

“İnsan her şeyi affeder adam yerine konmamayı affetmez.” Diye hepimizin bildiği 
çok önemli bir söz var.

Mesele, insana değer vermek.

Zaten bu, bizim kültürümüzden, inanç dünyamızdan, değerlerimizden gelen te-
mel öğedir esasında. 

Biz de bu anlayışla hizmet ediyoruz. Çünkü yaptığınız her şey insan için. 

Ulaşım sistemleri, alt yapı ve diğer ihtiyaçlar tamamen o çevrede yaşayan insan-
lara hizmet etmek için yapılmalıdır.  

İstanbul elbette dünyanın sayılı metropollerinden birisi.

Avrupa’nın yirmi üç ülkesinden büyük. 

15 milyonluk İstanbul’da hızlı şehirleşmenin getirdiği sorunlar ‘‘Aile Bütünlüğünün 
Korunması’’ konusunu daha da önemli kılıyor. 
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Çözümler, ancak klasik uygulamaların ötesinde yeni bir belediyecilik anlayışı ile 
mümkün olabilirdi. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz de sosyal belediyeciliği, ekonomik ve 
sosyal boyutlarının yanı sıra, eğitim, kültür ve sağlık çalışmalarımızla bir bütün 
olarak ele aldık.

Ve bu kadar büyük bir kentte sosyal belediyeciliğin şemsiyesini de her yeri kapsa-
yacak şekilde açmaya çalışıyoruz. 

Ve her boyutta sürüyor bu hizmetlerimiz.

Eğitimde, kültürde, sağlıkta, sosyal yardımlarda bu çalışmalarımız sürüyor.  

Özellikle ailenin güçlendirilmesine önem veriyoruz. 

Sağlık hizmetleri bu açıdan son derece önemli. 

Bizim hayata geçirdiğimiz bu projeler aslında Sağlık Bakanlığımız ve Aile Bakanlı-
ğımızdan çok daha önce başlamıştır. 

Sayın Başbakanımızın belediye başkanlığı döneminde imza attığı projeler var. Bi-
zim belediye başkanlığımız döneminde başlattığımız çalışmalar var. 

Silivri’den Tuzla’ya kadar, 34 tane “Kadın ve Aile Sağlığı Merkez”i, 12 “Psikolojik 
Danışma Merkezi” ve “3 Görüntüleme Merkezi’ni” İstanbul’da kurduk. 

Ve burada 1 milyon 340 bin vatandaşımıza sağlık hizmeti verdik, ücretsiz. Bu hiz-
metleri mahallesine kadar götürdük. 

Ve her müracaat edenin kayıtlara girdiği ve yakın takip edildiği bir sistem oluştur-
duk. 

Ve bizim bu yapmış olduğumuz çalışma modeli de Sağlık Bakanlığımız tarafından 
KETEM projesiyle kanser erken tanıma ve teşhis merkezi olarak hayata geçirildi. 
Onların çalışmaları da bu paralelde yürütülüyor.

Yani yaptığımız bu çalışmaları bir model olarak aldılar. 

Kadın ve Aile Sağlığı Merkezlerinde yaptığımız çalışmalar esnasında toplam 4 bin 
635 kanser vakasının erken teşhisi ve tespiti yapıldı. 

Erken teşhis son derece önemli. Hem hastalığın tedavisi açısından hem sağlık gi-
derleri açısından hem de sosyal ve psikolojik boyutuyla son derece önemli. 

Kurduğumuz psikolojik danışma merkezlerimize her kesimden gelen insanlarımız 
var. 

100 bin kişiye toplam 360 bin seans psikolojik danışmanlık hizmeti verdik ve ver-
meye de devam etmekteyiz. 
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“Evde Sağlık Hizmetleri” artık yaygın olarak Türkiye’nin her tarafında yapılıyor 
oldu. 

İşte bu çalışma da ilk ve öncü olarak İstanbul’da başladı.

Evde Sağlık hizmetleriyle, sağlığı elverişli olmayıp da hastaneye gidemeyen yani 
durumları buna müsaade etmeyen vatandaşlarımızın ayağına götürdüğümüz bir 
sağlık hizmeti başlattık. 

Gönüllüleri de üniversitelileri de bu projenin içerisine kattık ve burada beraberce 
çalışıyoruz. 

Bugüne kadar 150 bin kişiye sağlık hizmeti götürülmüş. Halen 2 bin hanede, yakla-
şık 5 bin vatandaşımız Evde Sağlık Hizmeti alıyor.

Ve şunu da samimi olarak söyleyeyim ki bu hizmete katılan vatandaşlarımız ve 
sağlık elemanlarımız hastaya bir aile ferdi anlayışıyla yaklaşıyor. 

Bunu bir görev anlayışının çok ötesinde bir anlayışla gerçekleştiriyorlar.

Bakınız, Türkiye’de sadece iki noktada verilen bir hizmeti gerçekleştiriyoruz.  Biz-
den başka GATA da bu sağlık hizmeti veriliyor.

Lokomat denilen bir cihaz ile bu sağlık hizmeti veriliyor. 

Bu cihazın verdiği fizik tedaviyle 249 kişi sağlığını kazandı ve yürümeye başladı. 

Üç yıl tekerlekli sandalyeye mahkum olmuş bir vatandaşımız Kayışdağı’ndaki te-
sislerimizde yürümeyi öğrendi, tekrar kasları gelişti. 

Ve yürümeye başladıktan sonra bir çift ayakkabıyı bir ayda eskittiğini söylediler.

Düşünebiliyor musunuz bu hizmetin ne demek olduğunu? 

Burada ay yürüyüşü denen bir sistem kasları geliştirerek yürümeyi öğretiyor.

Bir farklı çalışmamız da Özürlüler Merkeziyle ilgili bir çalışma. 

Bu hizmet de Sayın Başbakanımız’ın döneminde başlamıştı.

Biz bu merkezlerin sayısını 22’ye çıkarttık.

Bu merkezlerimiz sayesinde özürlülerimize ve dezavantajlı gruplarımıza her alan-
da ücretsiz eğitim vermeye çalışıyoruz. 

Ve bizden önce 2004 te 20 bin özürlü bu merkezlere kayıtlı, üye idi. 

Şu an 102 bini geçti.  

Özürlü vatandaşlarımıza ve ailelerine çok önemli bir hizmeti gerçekleştiriyoruz. 

Onları Florya da ki Çiroz bölgesi dediğimiz bölgede yaz kampına alıyoruz. Bir hafta 
ailesiyle geliyor. Her türlü imkanı onlara sunuyoruz.
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Klimalı mekanlarda son derece zengin sosyal faaliyet programıyla onları misafir 
ediyoruz. Kampta toplam 29 bin kişiyi misafir ettik. 

Şimdi yeni bir çalışma başlatıyoruz. Yeni bir hizmet modelini hayata geçiriyoruz. 

Bir vatandaşımızın evinde bakıma muhtaç yaşlısı var. Evden dışarı çıkması müm-
kün değil. 

Ev halkı memleketine gidecek, seyahate gidecek veya bir işi var. 

Ama tek bir kişiyi evinde yalnız bırakması mümkün değil. 

Ona mutlaka bir refakatçi veya yanında ailesinden biri kalmak zorunda. 

Biz şimdi bunları bir misafirhaneye alacağız. Yanlış anlaşılmasın,  darülacezeye 
değil.

Misafirhaneye alıp bir hafta on gün misafir edeceğiz. 

Ailesi bir başka yere, seyahatine veya bir başka ihtiyacını karşılamak üzere yurt 
dışına dahi olsa gidebilecek. 

Bu önemli bir hizmet.  Bunun ne demek olduğunu, vatandaşımıza ne büyük bir 
kolaylık ve huzur vereceğini herhalde hissediyorsunuzdur. 

Özellikle yaptığımız bir başka hizmet de özürlülere verdiğimiz özel ulaşım hizmeti.

Evinden dışarı çıkamayan özürlülere 70 adet aracımızla İstanbul’un her yerine 
götürüyoruz.

Dünyada bir ilk olan hizmeti başlattık.  Ücretsiz araç kontürleri veriyoruz.  

Özürlü vatandaşımız bizi arıyor. Alo deyip balık tutmaya gideceğim, bankaya gi-
deceğim, arkadaşımla buluşacağım imtihana gireceğim diyerek bizden ulaşım hiz-
meti istiyor.

Biz özürlü vatandaşımızı evinden özel araçla alıyoruz tekrar evine bırakıyoruz. 

Ve bugüne kadar 310 bin kişiye ulaştırma hizmeti vermişiz bu şekliyle. Her ay kişi-
ye 100 kontör veriliyor. Gideceği yere göre kontörleri kullanabiliyor. 

Evinden ekibimiz alıp tekrar evine bırakıyor. 

İşte sosyal belediyecilik, işte gerçek anlamda hizmet anlayışı bu. Dünyada modeli 
yok. Çok önemli bir şey. 

Düşünün hangi şartlarda o insanlar bir yerden bir yere gidebiliyor.

Biz toplu taşıma araçlarımızı özürlülerimizin kullanacağı hale getirdik.

Bakırköy Omurilik Felçlileri Derneği’ne bir ziyaretimde özürlü bir vatandaşımız 
bana,
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”Başkanım çok teşekkür ediyorum, şu tramvayları düşük tavanlı yaptınız. Geçen 
pazar köprüye balık tutmaya gittim” dedi. 

Bu büyük bir olay o kişi için. Hayatının bir dönüm noktası. Balık tutmaya gidebilmiş. 

Yine özürlü vatandaşlarımızın sağlığı için Hidroterapi ve Watsu yöntemi ile ilk defa 
bir tedavi uyguluyoruz. 

Yine ilk defa atla tedavi yöntemi uyguluyoruz. Bunu da Türkiye’de ilk defa bizim 
başlattığımızı burada söylemek istiyorum. 

Yurtdışında yaygın olan ve yüksek maliyet nedeniyle birçok özürlünün yararlana-
madığı hizmeti ücretsiz olarak uyguluyoruz. 

Özellikle otizm hastası çocukların gelişimine yardımcı olan yöntem ile 5 bin 200 
kişiye hizmet verdik.

Bugüne kadar 1460 özürlü vatandaşımıza konuşma eğitimi sporla rehabilitasyon 
ve dil eğitimleri verdik.

Belediye binalarımızı özellikle özürlülerin, dezavantajlı grupların rahatlıkla kulla-
nabileceği bir hale getiriyoruz. 

Çok önemli bir şey daha burada belirtmem gerekiyor.

Göreve başladıktan itibaren belediyedeki bütün projeler, Belediye Meclisi’nde kur-
duğumuz Özürlüler Komisyonu’nun da dahil olduğu bir birim tarafından gözden 
geçiriliyor. 

Bu projeler dezavantajlı gruplara uygun mu değil mi kararı veriliyor. 

Yani bir spor salonu, bir kültür merkezi, herhangi bir yapı veya iş yapılıyorsa bu-
nun dezavantajlı grupların yani çocuklar, yaşlılar ve özürlüler tarafından kullana-
bilirliğinin değerlendirmesi yapılıyor. 

“Evet” dendikten sonra proje hayata geçiriliyor. 

2004’ten bu yana her binayı bu şekilde yaptık. Burada net olarak söylüyorum. 

Çok önemli bir projeden daha söz etmek istiyorum. 

KİPTAŞ, dönemimizde 48 bin konut yaptı. Bunun yüzde 10’u lüks konutlar, yani 
para kazanmak için yapıldı. 

Ama diğerleri tamamen dar gelirli gruplar için üretildi.

Ve bunların giriş katlarını yine dezavantajlı gruplar ve özürlüler için yapıyoruz. 

Ve ben bunu o zaman ki TOKİ Genel Müdürümüz’den şimdiki Çevre ve Şehircilik 
Bakanımız’dan da rica etmiştim.
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TOKİ’de de bu yapılsın. Hiç değilse giriş katlarındaki daireler onlara göre olsun 
diye.

Ve bütün binalarımızı, üst geçitlerimizi ve bütün alanlarımızı özürlü vatandaşları-
mıza göre yeniden elden geçirdiğimizi ifade etmek istiyorum. 

Otobüs, metro, metrobüs ile istasyonları engelli ve yaşlılar için erişilebilir hale ge-
tirdik. Metrobüs hattına 14 adet engelli asansör yaptık.

Yeni yapılan Beylikdüzü hattında ise toplam 30 adet asansör ve yine 30 adet yü-
rüyen merdiven koyduk. 

İstanbul’un çeşitli ilçelerinde 273 adet sinyalize kavşak, 3 bin 127 adet rampa ve 72 
adet kontrolsüz geçiş yaptık. 

Ana arterleri de dezavantajlı grupların kullanımına uygun hale getiriyoruz. 
İstanbul’da 178 ana arterde yenileme çalışmalarına başladık. 

Yaya yürüme alanlarında görme özürlülerin tırtıllı yol düzeneğinde rahatlıkla gi-
debileceği şeklinde düzenlemeler yapıyoruz.

Yine aynı şekilde özellikle metro istasyonlarında braille alfabesiyle yazılmış hari-
talar koyuyoruz. 

Bu sayede engelli vatandaşlarımız, istasyon yapısını hakkında kolayca bilgi alabi-
lecek ve kimseye ihtiyaç duymadan kendi işi görebilecek. 

Arzu ettiğimiz şu; bireysel olarak bu insanlar kenti rahatlıkla kullanabilsinler. 

Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler; 

Çok önemli bir hizmet gerçekleştiren Darülacezemiz var. 

Sayın başbakanımızın kurduğu 955 vatandaşımız orada. 

Burası bu hizmet için yapılmış dünyanın en büyük binası.  Bu dünya ölçeğinde olan 
bir projemiz. 

Bizi ziyarete gelen bir alman bakana bahsettiğimde hemen milletvekillerini gön-
derip yerinde inceleme yaptılar. 

Şöyle söyleyeyim; Beyoğlu Başkanlığı’nda eski tarihi Darülaceze’yi ziyaretimde 
oradakileri sizi pikniğe götürmek istiyorum dedim. 

Belgrat ormanlarına bir çarşamba günü gittiğimizde masaları dolaşıyorum. 
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Bana göre abla olan bir hanımefendi çok süslenmişti. “-Ablacığım ne kadar şıksınız 
dedim”. “-Üç günden beri süsleniyorum” dedi. 

Bu farklı bir duygu, farklı bir şeyi hatırlattı bize. 

Düşününüz darülacezeye gittiğinizde sıkıntılı bir ortamla karşılaşıyorsunuz. 

Adeta yolun sonuna gelmiş ve orada bekleyen insanlar var. 

Yeni hatıralar ilave edemiyorlar hafızalarına. Geçmiş anılarıyla ancak yaşayabili-
yorlar. 

Biz de bunlara yeni hatıralar nasıl verebiliriz diye düşündük.

Bu büyük hizmet binalarının yerine, cep darülaceze diye tanımlayabileceğimiz 
‘Yaşam Evi’ dediğimiz bir düzenlemeyi başlattık. 

Bize müracaat eden vatandaşımızı, kendisi gibi üç beş kişiyi daha ilave edip kendi 
mahallesinde bir giriş katını kiralıyoruz.

Düzenliyoruz. Yemeğini yapabiliyorsa parasını harçlıklarını veriyoruz. Yapamıyor-
sa yemeklerini veriyoruz. Sağlık ekiplerimiz gidiyor. 

Temizlik ekiplerimiz gidiyor. Penceresinden baktığı zaman sokağındaki insanını 
görüyor. 

Kendisinin sokağındaki, mahallesindeki sosyal ortamından kopmadığı için dostları 
gelip ziyaret edebiliyor. 

Ve böyle sağlıklı bir ortamda yaşamını kendi hanesinde sürdürüyor. Maliyet ola-
rak darülacezenin yarısına yakın bir maliyet. Daha ucuz. 

Ve bunun da çok doğru ve örnek alınması gereken bir proje olduğuna inanıyoruz.  

Ve burada arzumuz mahalledeki STK’ları, din görevlilerini hatta oradaki belki ihti-
yar heyetini filan da bu işin içine katarak böyle bir anlayışın Türkiye’de yaygınlaş-
masını arzu ediyorum. 

Ve bunun doğru bir sistem olduğunu düşünüyorum. 

Bizim zaten kültürümüzde eğer kimsesi yoksa huzurevi gibi bir yerlere bırakma 
anlayışımız yok. 

Bu açıdan, muhtaç kişinin hiç değilse sosyal ortamını bu şekilde oluşturabiliriz. 

Yine sanatçılarımıza da aynı şekilde barınabilecekleri yerler yaptık. 
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Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler; 

Dünyaya örnek olan eğitim hizmetlerimiz var. 

Özellikle İSMEK’ler.

Sayın Başbakanımız’ın döneminde kurduğu 142 öğrenciyle üç branşla başlattığı 
bir sistem bu.

Bu yıl itibariyle 1 milyon 390 bin kişiye eğitim vermiş olacağız.

Yüz seksen branşta sertifika veriyoruz.  

Bu proje ev ekonomisine en büyük katkıyı sağlayan önemli bir çalışma. 

Bu eğitim yılı itibariyle 210 bin öğrencimiz var. Büyük bir olay. 

İSMEK kursiyerlerinden 1.548 tanesinin kendi işini kurdu 

Bir ziyaretimde 30 yaşlarında bir hanımefendi;                                        

“Başkanım çok teşekkür ediyorum. Bu yeri açtınız. Ben bir avuç dolusu ilaç kullanı-
yordum. Şimdi buraya geldim rehabilite oldum. İlaçlarımı tamamen attım. Dokto-
rum şaşırdı. Çünkü burada arkadaşlarımla beraber kaynaştım. Farklı bir dünyada 
kendimi meşgul ederek ve iş yaparak dinlendim. Değişik bir atmosfer oldu benim 
için” dedi. 

Ve çok mutluydu. Aradan bir zaman geçmişti yine gördüğümde;            

 “Başkanım benim nikâhımı kıyar mısın?” dedi. 

Yani artık hayatını kurmaya kadar kendine bir güven duygusu gelmişti. 

Onun için bu İSMEKler’in aynı zamanda bir rehabilite merkezi olduğunu bir sosyal 
kaynaşma merkezi olarak bir araya gelindiğini görüyoruz.

Çünkü şehirlerde minimum ölçülerdeki alanlarda yaşamak zorunda kalan insanla-
ra yeni bir ufuk veren önemli bir çalışma alanı olarak kendini ispatladı.

Yine sosyal belediyeciliğin çok önemli bir boyutu olan eğitim yardımlarımızdan 
sözedeceğim.

İstanbul’da eğitime de çok ciddi destek veriyoruz. 

5 bin 171 okulda, 467 bin öğrenciye eğitim seti yani çanta ve kırtasiye dağıttık. 

192 bin 289 şehit çocuğu ve yetime eğitim yardımı yaptık.

Her şey çocuklarımız ve gençlerimiz için. Eğitim konusunda çok titiz bir çalışma 
programı uyguluyoruz. 

Üniversitelerle işbirliği çalışmamız var. Şöyle bir proje geliştirdik. 

23 üniversitemizle “Projem İstanbul” adı altında bir anlaşma yaptık. 
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Dedik ki yüksek lisans ve doktora programında olanlar konusunu ve tezini bu pro-
jeye göre alırlarsa 10 bin lira, 15 bin lira yardım veriyoruz. 

Bu projeye ciddi anlamda da bir katılım olduğunu da burada özellikle ifade etmek 
istiyorum. Şimdiye kadar 164 projeye parasal destek sağladık. 

41 personelimize dünyanın önde gelen ilk 20 üniversitesinde; yüksek lisans ve 
doktora yaptırıyoruz. 

Belediyemizden olan gençlere “dünyanın değişik yerlerinde yüksek lisans ve dok-
tora programını kazananları göndereceğiz” dedik ve gönderdik; New York dahil. 

Yalnız bir şartımız vardı doktora çalışması sırasında orada ki belediyede part-time 
çalışacaksın dedik. 

Hatta New York’da eğitimde olan arkadaşımız; “- Sayın başkanım önceleri çok te-
dirgindim, New York belediyesi büyük bir belediye ve bunların bilgileri deneyimleri 
çok fazladır. Sıkıntıya düşebilirim diye düşünürken bir de gördüm ki biz bunlardan 
iyiyiz” dedi. 

Bu proje sayesinde hem orada bilgi ve deneyim paylaşımını yapıyor, bir şeyler 
öğreniyor, farklı çalışmaları görüyor, kendini geliştiriyor.

Hem de eğitimini alıyor. Ve buna devam ediyoruz. 

Ayrıca üniversiteyi dereceyle ilk beş de bitirenleri de belediyemize davet ediyo-
ruz. Gelin bizimle çalışın, diyoruz. Bugüne kadar 185 kişiyi kadroya aldık. 

Sözleşmeli memur olarak başlatmaya çalışıyoruz. 

Tabi üniversite ve lise sınavlarına hazırlanan öğrencilerimize de eğitim yardımla-
rımız var. 

OKS ve ÖSS’de ilk 100’e giren 145 öğrencinin her birine 3 bin TL ödül verdik.

Bu arada dershaneye gitmeye imkânı olmayan öğrencilerimiz için Derhanet’i kur-
duk. Şu an 200 bin kayıtlı üyesi 

Belnet’lerimiz var. 63 BELNET İnternet Evi ile 150 bini aşkın üyeye hizmet veriyo-
ruz.

Bunlarda internet evi dediğimiz şekilde bütün belediyeler artık yapıyor. Ve önemli 
bir hizmet. 

Çünkü daha kontrollü.

Şimdi Fatih Projesi çerçevesinde öğrencilere tabletleri verildikten sonra bunlara 
ihtiyaç olmayacak belki de. 

Tabi bu arada görme özürlülerin de kullanabileceği Belnetlerimiz’in olduğunu ifa-
de etmek istiyorum. 
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İSMEM, sokak çocuklarını meslek edindirme merkezi olarak faaliyetlerini sürdü-
rüyor.

Ve boyut olarak baktığınız zamanda Avrupa standartlarının üstünde. Bu kadar net 
söylüyorum. 

Ve bugüne kadar 943 çocuk sokaktan alındı. 

14-25 yaş aralığında sokakta yaşayan veya kalma riski bulunan çocukların toplu-
ma kazandırılması için Kartal ve Tuzla’da 110 yatak kapasiteli merkezimizde barın-
ma, beslenme, sağlık ve mesleki eğitimler veriyoruz. 

522 gencimize mesleki sertifika verdik 93’ünü işe yerleştirdik. 

Üniversiteye hazırlık eğitimi verdiğimiz gençlerden 6 tanesi üniversiteyi kazandı. 

Gençlik ve Çocuk Meclisleriyle gençlerin yerel yönetim çalışmalarına katılmalarını 
sağladık. 

Çok önemli bir eğitim faaliyetimiz daha var; 2 milyon 50 bin kişiye de yangın ve ilk 
yardım eğitimi vermişiz. Bu devam ediyor.

Bir de İstanbul’da New York’ta olduğu gibi gönüllü itfaiye çalışmasını başlattık. 

Başta köyleri hedefledik.  Onlara da aynı elbiseler, aynı teçhizatlar verilecek. Ve 
köylerden şehir içine doğru gönüllü itfaiyecilik çalışması sürecek.

Elbise kendisinin olacak. Yangın olduğu zaman o bölgeye giderek itfaiye destek 
hizmeti verecek. 

3 ayda bir devamlı eğitimleri olacak.  Bu da önemsediğimiz bir çalışma. Çünkü 
İstanbul’da günde 200-250 civarında yangın olmakta. 

Taksi şoförlerimize eğitim verdik. Bunlardan 19 bin 66 kişisi sertifikasını alabildi. 
Daha kaliteli bir hizmet sunabilsinler diye bu çalışmayı yaptık. 

İzcilik çalışmalarımız sürüyor. 93 bin civarında çocuğumuza izcilik eğitimi verdik. 
Kampımız var. Bu kampımızda bir hafta eğitimleri sürüyor. 

Bize çocuklarını izci olsun diye gönderen aileler diyorlar ki; “Evde yemek yedire-
mediğimiz, her şeyi bir tarafa fırlatan çocuklarımız buraya geldikten sonra çok 
farklı bir insan oldular. Yataklarını topluyorlar, yiyeceklerini yiyorlar. Daha disip-
linli, daha doğru çalışıyorlar.”

Ve bunlara kampta 23 branşta eğitim veriyoruz. Telsiz kullanmaktan, ilk yardım-
dan, okçuluktan, ata binmeye kadar birçok alanda da eğitimlerimiz var. 

İstanbul’da yine birçok alanlarda spor hizmetlerimiz sürüyor.

Bunlar halkın kentteki yaşam kalitesini yükselten hizmetler.

138 okulumuza kapalı spor salonları yaptık. Bunun semeresini çok çabuk bir şekil-
de aldık.
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Okulların spor yarışmalarında aldığı dereceler ve başarılar birden yükseldi. 

Ve elbette halkın spor yapabildiği alanları genişlettik. İstanbul’un bu konudaki ba-
şarısından dolayı 2012, Avrupa Spor başkenti ilan edildi. 

İşletilen spor tesisi sayısını 14’ten 34’e çıkardık. 

Yüzmeden Fitness’e, Basketbol’dan Karate’ye 20 farklı branşta ücretsiz spor hiz-
meti sunuyoruz. 

Kentin 225 noktasına 3 bin 90 spor aleti yerleştirdik. Hedefimiz 100 noktada 50 
bin İstanbullu’ya sabah sporu yaptırmak. Hedefimiz İstanbul’u sağlıklı bir şehir 
yapmak. 

Yine sosyal belediyeciliğimizin çok önemli bir kapısı da Kadın Koordinasyon Mer-
kezimizdir. 

Kadın Koordinasyon Merkezi (KKM) ile kadınlarımızın ve ailelerimizin yanındayız. 

Toplumun mihenk taşı olan kadınlarımız ile ilgili pek çok soruna çözüm üretmek 
amacıyla Kadın Koordinasyon Merkezi KKM’yi kurduk. 

Çok önemli çalışmalar yapmaktadırlar.

İkinci el eşyaları alarak bunları temizledikten düzenledikten sonra ihtiyaç sahibi 
ailelere teslim ediyoruz. 

Kadın Koordinasyon Merkezleri ile 5 bin 609 kişiye eşya yardımı, 17 bin kişiye gi-
yecek yardımı yaptık. 

Verdiğiniz bir gömleği bir yıl sonra bunu kim kullanıyor diye merkezimizden göre-
bilirsiniz. Bu kadar sistemli çalışıyorlar.

Artık erzak dağıtmıyoruz. Sadece isme hologramlı, TC kimlik numarasına verilmiş 
olan gıda kuponu var. İstediğini marketten kendisi gidip alabiliyor. 

780 bin aileye alışveriş kuponu dağıttık. 

25 bin aileye, 3 milyon TL tutarında ilaç yardımı, 278 bin 934 vatandaşımıza nakdi 
yardım yaptık. 

Şiddete maruz kalan 1.052 kadınımıza sahip çıktık. Şiddete uğrayan kadınlarımız 
için ‘‘Kadın Konuk Evi’’ni şehrimize kazandırdık.

2009’dan itibaren çıraklık eğitimi alan 83 genç sosyal tesislerimizde aşçı, garson 
ve tekniker olarak yetiştirildi. Özürlülere istihdam danışmanlığı yapıyoruz. 

İŞ-KUR ve diğer kurumların işbirliği sayesinde 1.109 özürlü bireyin iş sahibi olması 
sağlandı. Avrupa Birliği ülkelerinde diploması geçerli olan 50 hasta bakıcı yetiştir-
dik.
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KKMler’de tığla el işlemeciliğinden, yapay çiçek kursuna, kişisel gelişimden, sağlık 
seminerlerine farklı konularda eğitimler veriyoruz. 

KKM atölyelerinde yapılan ürünler, geliri ihtiyaç sahibi ailelere bırakılmak üzere, 
yurt içi ve yurt dışında çeşitli sergilerde satışa sunuluyor. 

ÇATOM’u biliyorsunuz. Çok Amaçlı Toplum Merkezleriyle birlikte onlara da satış 
imkanı veriyoruz.

Yine çiçek yetiştiriciliği ile istihdama katkı sağlıyoruz. 

Sadece İstanbul’da değil, İzmir Bayındır ve Ödemiş’te köylülerimize 10 bin 69 TL’lik 
katkı sağladık. 

Laleler köylülerimizin geçim kaynağı oldu. 

Başta İstanbul’un köyleri olmak üzere Konya Çumra’da  toplam 22 aile lale üreti-
minden ortalama 6 bin 500-7 bin TL gelir elde etti. 

Dünyaca ünlü Meilland güllerinin üretimine başladık Pamukova ve Geyve’de  
2006 yılından bu yana 129 köylümüz toplam 16 bin 387 TL gelir elde etti. 

Organik tarım ile ekonomiye destek veriyoruz. 

2005’de başlattığımız proje ile İstanbul’a göçü azalttık, 8 ilde istihdam oluşturduk. 

610 aile evine geri döndü. 3 bin 799 çiftçi ile sözleşme yaptık. 

Toplam 16 milyon 389 bin TL’lik alım yaptık.

2010 yılından sonra bu illerden özel sektör de alım yapmaya başladı.

Sayın Oturum Başkanı,

Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler

Bugün burada sizlere İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Aile Sağlığını Koruma 
Hizmetleri dolayısıyla sosyal belediyecilik anlayışını ve yatırımlarını paylaştım. 

Sözünü ettiğim bu yatırımlar, sadece İstanbul’a değil Türkiye’ye örnek olmuştur.

Şimdi UCLG başkanlığımız sürecinde de tüm dünyaya örnek oluyor. 

Sözlerime son verirken yaptığımız yatırımların hız kesmeden süreceğini ifade et-
mek istiyorum. 

Bu önemli toplantının düzenlenmesinde emeği geçenlere en içten dileklerimle te-
şekkürlerimi sunuyorum. 

Hepinizi yeniden saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
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YEREL YÖNETİMLER VE  
AİLE PROJE YARIŞMASI  
İL BELEDİYELERİ  
1. LİK ÖDÜLÜ

Osman ZOLAN
DENİZLİ BELEDİYE BAŞKANI

PROJE ADI: AİLEMİ SEVİYORUM

2 Nisan 2012- Ankara

Denizli’de yaşayan ailelerin mutlu ve huzurlu bir hayat sürmeleri ve artan boşan-
ma hadiselerinin önlenebilmesi amacıyla hayata geçirilen ‘Ailemi Seviyorum’ pro-
jesi kapsamında birbirinden farklı programlar düzenlenmektedir.

Uygulanan bu programlar çerçevesinde, Sağlıklı Evlilik Okulu’ndan eğitim semi-
nerlerine, spor okullarından mobil aile danışma merkezine, aile hakemliğinden 
Türkiye’nin ‘ilk’ ve ‘tek’ belediye kadın dergisine kadar pek çok alt proje hayata 
geçirildi. Tamamı Denizli Belediyesi bütçesinden finanse edilerek ücretsiz olarak 
sunulan bu uygulamalar, tüm Denizli halkından büyük ilgi gördü.

PROJENİN AMAÇLARI:  

- Herkesin kendini güvende hissettiği, huzurlu ve mutlu bir aile ortamı hazırlamak,

- Aile içi iletişimi arttırmak,

- Güçlü aile bağları ve huzurlu bir toplum oluşturmak,

- Toplumsal ve aile değerlerimizin geliştirilmesi, korunması ve sürdürülebilmesi-
ni sağlamak,

- Ailenin daha sağlıklı süreçlerle işleyişini sağlamak,

- Aile Hakemliği Sistemi ile aile yapısının devamını sağlamak,

- Türk aile yapısını deforme eden unsurların etkisini azaltmak, büyükşehirlere 
göç, iletişim dünyasındaki hızlı gelişme, otokontrolsüz televizyon yayınları ve 
bunun gibi etkenlerle oluşan aile yapımızdaki farklılaşmaların önüne geçmek,

- Eğitim seminerleri ve konferanslarla birey ve toplum bilincini arttırmak,

- Yeni evlenecek çiftlere uzmanlar tarafından verilen eğitimle uzun ve sağlıklı 
evliliğin sırlarını aktarmak,
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- Danışma merkezi ile aile içi sorunlara çözüm yolları üretmek,

- Spor etkinlikleri düzenleyerek sağlıklı bireyler ile sağlıklı aile yapısı oluşturmak 
yer almaktadır.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ:

Toplumsal bir varlık olan insanın temel ihtiyaçlarını karşılamak için aile sistemi 
oluşmuştur. Bu, ilk toplumlardan günümüze kadar var olan bir sistemdir. Bu ne-
denle ‘’Mutlu aile, güçlü toplum’’ anlayışı ile aile ve toplumu oluşturan tüm bireyler 
projemizin hedef kitlesi kapsamındadır. Özellikle evlilik kurumuna yeni adım atan 
çiftlerin sağlıklı yuvanın nasıl kurulacağına dair bilgi sahibi olmaları ile evliliklerin 
sağlam temeller üzerine kurulması sağlanmaktadır.

PROJENİN UYGULAMA SÜRECİ:

Belediyemiz tarafından 2009 yılında hayata geçirilen ve o günden bugüne ba-
şarıyla devam eden Ailemi Seviyorum Projesi, gerek yerel gerekse ulusal bazda 
büyük ilgi görmüş ve toplumun tüm kesimlerinin desteğini alarak bugünlere kadar 
gelmiştir. 

Proje kapsamında ilk olarak alanında uzman kişilerce görüşülmüş ve evli ya da 
evlenmeyi düşünen çiftlerin ihtiyaçları, yaşadıkları sorunlar ve beklentileri üzerin-
de durulmuştur. Bunun yanında Denizli genelinde 2500 kişilik bir anket çalışması 
yapılmış ve bu anketten çıkan sonuçlara göre bir yol haritası çizilmiştir.

PROJE UYGULAMA ESASLARI:

SAĞLIKLI EVLİLİK OKULU

Ailemi Seviyorum Projesi kapsamında Denizli Belediyesi Kent Konseyi Hizmet 
Binası’nda Sağlıklı Evlilik Okulu hizmete sunuldu. Bu projenin sosyal boyutları da 
göz önüne alınarak gelecek kuşaklar için sürdürülebilir bir proje olarak devam et-
tirilmesi hedeflenmektedir.

Sağlıklı Evlilik Okulu’ndaki eğitimler alanında uzman akademisyen, sosyolog, Milli 
Eğitim Müdürlüğü’nde görevli kişi ve Müftülük uzmanlarınca verilirken, 16 saat-
ten oluşan eğitim sürecinde kursiyerlere evliliğe karar verme süreci, evliliğin ilk 
dönemlerinde yaşanabilecek sıkıntılar, aile ekonomisinin oluşturulması, stresle 
başa çıkma yöntemleri, hukuki haklar ve evlilikte cinsellik gibi konularda eğitimler 
verilmektedir.
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Evlenmeyi düşünen çiftlerin Sağlıklı Evlilik Okulu’na ilgisini arttırmak amacı ile ser-
tifika alan çiftlere nikah ücretlerinde yüzde 50 indirim yapıldığı gibi, nikahlarında 
farklı etkinlikler konusunda kendilerine ayrıcalık sağlanmaktadır. Bu da okula olan 
ilgiyi arttırmıştır.

SAĞLIKLI EVLİLİK OKULU BULUŞMALARI

Sağlıklı Evlilik Okulu’ndan mezun olan çiftlerle bağlarını koparmayan Denizli Bele-
diyesi, 3 ayda bir evlilikleri ile örnek olan çiftlerle Sağlıklı Evlilik Okulu mezunlarını 
bir araya getirmekte ve yeni çiftlerin onların deneyimlerinden faydalanmalarını 
sağlamaktadır.

O yılın sonunda da tüm evli çiftler Denizli Belediyesi tarafından düzenlenen özel 
bir gecede buluşmakta ve ortak kültür sanat çalışmalarına imza atmaktadırlar.

Eğitim, Seminer ve Konferans Çalışmaları

Aile içinde kullanılan etkili iletişim yollarının aile bağlarını güçlendirdiği ve sağlıklı 
evliliklere imkan sağladığı gerçeğinden hareketle konusunda uzman ve toplumun 
yakından tanıdığı isimlerle 300’den fazla eğitim semineri, konferans ve kurs dü-
zenlendi. Eğitim seminerlerine düzenli olarak katılan çiftlere de katılım sertifikaları 
verildi.

Aile Hakemliği

Ailemi Seviyorum Projesi kapsamında Türkiye’de bir ‘ilk’e imza atılarak aile ha-
kemliği müessesesi hayata geçirildi. Günümüz şartlarında toplumda yaşanılan ya-
bancılaşmaya bağlı olarak, birçok ailenin sorunları ile yalnız başlarına baş etmek 
zorunda kalmalarından hareketle, Türk toplumunun geleneklerinde var olan ve 
kırsal kesimde hala devam eden ‘arabuluculuk’ kurumu evli çiftlerin hizmetine su-
nuldu. 

Toplumda sözü dinlenen kişiler ile sosyolog ve psikolog gibi alanında uzman aka-
demisyenlerden oluşan hakemlerimiz anlaşmazlığa düşen çiftlerimiz ile sorunları-
nı paylaşıp çözüm önerileri sunmaktadır. Bu hizmetten yararlanan çok sayıda evli 
çift de boşanma arefesinden dönmüştür. Proje kapsamında 20 aile hakemi görev 
almaktadır.
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Ailemi Seviyorum Spor Okulu

‘Sağlıklı birey, sağlıklı aile’ sloganı ile Ailemi Seviyorum Spor Okulu’nu hizmete 
sunan Denizli Belediyesi, evli ya da evlenmek üzere olan bayanlara ücretsiz spor 
kursu vermektedir. Bugüne kadar 600 bayan Ailemi Seviyorum Spor Okulu’nda 
ücretsiz olarak eğitim almış durumdadır.

Mutlu ve Sağlıklı Aileler İçin Sağlıklı Bireyler

Ailemi Seviyorum Projesi kapsamında evli çiftlere sağlıklı ve mutlu bir evlilik sür-
dürmeleri konusunda eğitimler veren Denizli Belediyesi, ‘ mutlu ve huzurlu aileler 
için sağlıklı bireyler’ anlayışından hareketle; ‘Hareketli Yaşa, Egzersiz Yap, Ödülün 
Sağlık Olsun’ isimli projeyi hayata geçirdi. Proje, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ta-
rafından ‘En Başarılı Uygulama Ödülü’ ile ödüllendirildi.

Obezite İle Mücadele Kampanyası 

Ailemi Seviyorum Projesi kapsamında kentin pek çok noktasında kadın ve erkek-
ler için ücretsiz spor aktiviteleri düzenlendi. Sağlıklı aileler için de ‘Obeziteye Ha-
yır Kampanyası’ düzenleyen Denizli Belediyesi tarafından, kampanya kapsamın-
da anne, baba ve çocukların yağ ölçümlerinin yapıldığı bir makine Denizli halkının 
hizmetine sunuldu.

Ücretsiz Plates Kursları

Sağlıklı aile ve sağlıklı toplum yapısı oluşturmada önemli etkenlerden birinin de 
spor olduğu düşüncesiyle, Ailemi Seviyorum Projesi kapsamında bayanlara yöne-
lik ücretsiz pilates kursları başlatıldı. Ücretsiz pilates kursunun yanı sıra aerobik ve 
fitness kursları da verildi. Uygulama çerçevesinde, kitle sporu yaptırılarak toplu-
mun genelinin sağlıklı bir hayat sürmesi hedeflendi. Bu amaçla Ailemi Seviyorum 
Projesi ile sporun da gücünü kullanarak bayanların evlerinde daha mutlu ve sağ-
lıklı olmaları sağlandı. 

Denizlili bayanların yaşam kalitelerini arttırmak, sosyal hayatlarını geliştirmek ve 
sağlıklı kalmalarını sağlamak amacıyla başlatılan kurslar Merkez Spor Salonu ve 
İncilipınar Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. 750 kursiyerin katılım gösterdiği kurs-
lar yaklaşık 4 ay sürdü. Kurslar 30 kişilik gruplar halinde hafta içi ve hafta sonu 
olmak üzere öğleden önce 2, öğleden sonra 2 grup halinde gerçekleştirildi.
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Kursa katılanların tamamının kurs öncesi vücut kitle ölçüm analizleri yapılırken, 
bu analizler periyodik olarak tekrarlandı ve kişilere özel çalışma programı hazır-
landı. Konusunda deneyimli ve eğitim yeterliliği bulunan uzmanlar eşliğinde veri-
len kurslarda bayanların kullandıkları malzemeler ise Denizli Belediyesi tarafından 
karşılandı. 

Kadın Danışma Merkezi

Kadınların evliliklerinde yaşadıkları sorunları konunun uzmanlarına danışıp çözüm 
üretebilmeleri amacıyla kurulan Kadın Danışma Merkezi bugüne kadar yüzlerce 
kadına yardımcı oldu. Ailemi Seviyorum Projesi kapsamında Kent Konseyi Hizmet 
Binası’nda psikolog ve hukuk danışmanlarının görev aldığı Kadın Danışma Merke-
zi, var olan problemleri için nereye ve nasıl başvuracağını bilemeyen hanımlara 
danışmanlık yaparak yol göstermektedir. Merkezde aynı zamanda konuyla ilgili 
gerekli eğitimi almış Kadın Meclisi üyeleri de görev almaktadır.

Ailemi Seviyorum Projesi ile birlikte faaliyete geçen bu merkezde çalışan ve ça-
lışmayan kadınlara çocuk bakımından eğitime, sağlıklı bir yaşamdan sosyal birey 
olmaya kadar pek çok alanda destek sağlanmaktadır.

www.ailemiseviyorum.org

Ailemi Seviyorum projesi kapsamındaki tüm faaliyetlerimiz hakkında detaylı bilgi-
lerin paylaşıldığı, uzman psikologlarımızın hazırladığı makale ve testler aracılığıyla 
daha sağlıklı ve mutlu evliliklerin yöntemlerinin anlatıldığı internet sitesi hizmete 
sunulmuştur. 

Bu kapsamda uzmanlarımızla yüz yüze görüşme imkanı bulunmayan ya da bu 
konuda çekingen davranan evli çiftlere rumuz kullanarak interaktif ortamda so-
runlarını dile getirme imkanı sağlanmıştır.

Yine Aile Hakemliği başvuruları da internet sitemiz üzerinden alınarak bu konuda 
yardıma ihtiyacı olan ailelere daha hızlı bir şekilde ulaşılmıştır. 

Mobil Aile Danışma Aracı

Herhangi bir nedenle Kadın Danışma Merkezi’ne ya da uzmanlara ulaşamayan ve 
evliliklerinde sorun yaşayan çiftlere yardımcı olabilmek amacı ile mobil aile danış-
ma aracı hizmete sunuldu.

Denizli’nin tüm mahallelerini düzenli olarak ziyaret eden bu araçta bulunan aile 
psikologlarımız, evli çiftlere ücretsiz danışmanlık hizmeti vermektedir. 
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El Emeği Pazarı

Ailemi Seviyorum Projesi kapsamında ekonomik sıkıntılar yaşayan ailelere yar-
dımcı olmak ve evli bayanların kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamak ama-
cı ile El Emeği Pazarı hizmete sunuldu. Bu proje sayesinde hem evli bayanların 
özgüvenlerini kazanmaları, hem de aile ekonomilerine önemli katkılarda bulun-
maları sağlandı.

TV Programları

Ailemi Seviyorum Projesi kapsamında yerel televizyon kanalları ile işbirliği yapıla-
rak kamuoyunun yakından tanıdığı örnek çiftler ekrana çıkarılarak evlilik hayatla-
rında edindikleri tecrübeler, yaşadıkları sorunlarla nasıl baş ettikleri ve mutlu bir 
evliliğin püf noktaları hakkında kendileri ile sohbet edilmiştir. Proje kapsamında 
40 çift ile televizyon programı yapıldı.

Açık Hava Reklamları

Ailemi Seviyorum Projesi’ne toplumun tüm kesimlerinin katılımını sağlamak ve 
kamuoyunu proje uygulamalarından haberdar etmek amacı ile şehrin farklı nok-
talarında açık hava reklam uygulamaları gerçekleştirildi. Periyodik aralıklarla yapı-
lan bu çalışmalar sayesinde projenin tüm detayları Denizli halkı ile paylaşıldı.

Türkiye’nin İlk ve Tek Belediye Kadın Dergisi: Denizli Kadın

Yapılan anket çalışmalarına göre boşanan çiftlerin daha çok eğitim seviyesi yük-
sek kişilerden meydana geldiğinin görülmesi üzerine Denizli’nin ilk ve tek belediye 
kadın dergisi olan Denizli Kadın çıkartıldı. Ailemi Seviyorum Projesi’nin başladığı 
ilk günden bu yana 3 ayda bir düzenli olarak çıkartılan Denizli Kadın Dergisi’nde 
aile vurgusu ön planda tutulmaktadır. İçeriğinde kadınların ihtiyaç duyduğu sağlık, 
beslenme, aile içi iletişim, bebek bakımı, hukuk gibi pek çok konunun yer aldığı 
dergide uzman kişilerle görüşülerek bilgiler alınmaktadır. Dergi daha önceden be-
lirlenmiş adreslere özel olarak gönderilmektedir. 

Yazılı ve Görsel Malzemeler

Ailemi Seviyorum projesi kapsamında Denizli Kadın Dergisi’nin yanı sıra çok sayı-
da kitap ve yazılı materyal hazırlandı ve evli çiftlere ücretsiz olarak dağıtıldı. Te-
orik bilgilerin yanı sıra uygulamalı konuların da yer aldığı bu çalışmalar yerel ve 
ulusal bazda büyük ses getirmiştir. Bu kapsamdaki çalışmalar tüm hızı ile devam 
etmektedir.
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Ailemi Seviyorum Fotoğraf Yarışması 

Ailemi Seviyorum Projesi’nin farkındalık yaratması ve daha fazla insana ulaşması 
amacıyla Denizli’deki fotoğraf dernekleri ile anlaşmalar imzalanarak ‘Ailemi Sevi-
yorum’ konulu fotoğraf yarışmaları düzenlendi.

Bu derneklere üye kişilerce çekilen fotoğraflar kamuoyu ile paylaşıldı ve böylece 
projeden daha çok insanın haberdar olması sağlandı.

Ayrıca Denizli Belediyesi’nin bir diğer projesi olan Genç Denizli üyeleri arasında 
düzenlenen ödüllü fotoğraf yarışması ile gençlerden ailelerinin en mutlu anlarını 
yakalamaları ve o anları çektikleri fotoğraflarla anlatmaları istenmiştir. Böylece 
gençlerin de projenin içerisine dahil olmaları sağlandı.

Denizli’deki Kurum ve Kuruluşlarla Ortak Protokoller

Ailemi Seviyorum Projesi kapsamında Denizli’deki pek çok kurum ve kuruluşla or-
tak projelere imza atıldı.

- Pamukkale Üniversitesi ile aile sorunlarının bilimsel açıdan tespiti ve çözüm 
yolları,

- Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile düzenlenen etkinliklere eğitmen ve psikolog 
desteği,

- Denizli İl Sağlık Müdürlüğü ile Denizli ve çevresinde gerçekleştirilecek sağlık 
çalışmaları ile ilgili uzman hekim yardımı,

- Denizli Ticaret Odası ile ailelerin ekonomik açıdan kendi ayakları üzerinde dur-
ması için ortak projeler geliştirme konularında protokoller imzalanmış ve der-
hal hayata geçirilmiştir.

FİNANSMAN KAYNAKLARI

Ailemi Seviyorum Projesi kapsamında pek çok önemli çalışmaya imza atan Denizli 
Belediyesi, proje dahilindeki tüm hizmetleri ücretsiz olarak vermektedir. Proje ile 
ilgili harcamalar ise Denizli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Denizli 
Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Denizli Belediyesi Özel Kalem 
Müdürlüğü ile Denizli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün bütçelerinden karşı-
lanmaktadır. İmzalanan ortak protokoller kapsamında gerçekleştirilen çalışmala-
ra dair harcamalar ise ilgili kurumlarla paylaşılmaktadır.
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KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Denizli’nin ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan gelişmiş bir kent olması ve boşa-
nan çiftlerin de kentin üst düzey gelir grubuna mensup olmalarından dolayı proje 
ile ilgili ilk dönemlerde bazı sıkıntılar yaşanmış, ancak yapılan reklam çalışmaları, 
verilen sertifikalar, teşvik edici uygulamalar ve ödüllendirmeler; projenin belli bir 
zaman sonra tanınmasını, kabul edilmesini ve ilgi görmesini sağlamıştır. Şu anda 
başta Sağlıklı Evlilik Okulu ve Aile Spor Okulu olmak üzere tüm projeler maksi-
mum seviyede hizmet vermektedir.

UYGULAMA SONUÇLARI 

2009 Yılından Bugüne Kadar Başarıyla Devam Eden Proje Kapsamında:

1. Sağlıklı evlilik okuluna gelen, 344 çift eğitimlerini tamamlayarak sertifika sahi-
bi oldu.

2. 100’den fazla eğitim, seminer ve konferans düzenlendi ve bu etkinliklere yakla-
şık 15.000 kişi katıldı.

3. Aile Hakemliği Sistemi ile evliliklerinde sorun yaşayan 120 çift ile görüşüldü ve 
en az 78 çiftin aralarındaki sorunlar çözülerek boşanma kararlarından vazgeç-
meleri sağlandı.

4. Ailemi Seviyorum Spor Okulu’na gelen 750 bayana ücretsiz plates, aerobik, 
fitness, step ve tenis kursları verildi.

5. Kadın Danışma Merkezi’ne başvuran 1139 bayana yaşadıkları sorunların çözü-
mü hususunda destek verildi. 

6. Mobil Aile Danışma Aracı ile kentin farklı bölgelerinde yaşayan 268 evli çifte 
psikolojik yardımda bulunuldu.

7. Kentin farklı bölgelerinde kurulan pazar yerlerinde 123 evli bayana ücretsiz yer 
tahsisinde bulunularak aile bütçelerine katkıda bulunmaları sağlandı.

8. Yerel kanallarla işbirliği yapılarak evlilikleri ile herkese örnek olan 40 evli çiftle 
televizyon programı yapıldı.

9. Türkiye’nin ilk ve tek belediye kadın dergisi olan Denizli Kadın Dergisi yayın 
hayatına başladı. Denizli Kadın Dergisi 3 ayda bir, 7.500 adet basılmaktadır.
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2009 yılından bu yana başarıyla devam eden Ailemi Seviyorum Projesi ile bu süre 
zarfında pek çok çalışma ve etkinliğe imza atılmıştır. Proje kapsamında hayata 
geçirilen her çalışmanın kendi içinde farklı hedef kitlelerine hitap etmesinden do-
layı proje kent genelinde hızlı bir şekilde yayılmış ve bu da projenin yerel ve ulusal 
bazda büyük ses getirmesini sağlamıştır. Bu çerçevede aile kurumu tekrar günde-
me taşınmış, ailenin önemi pek çok platformda vurgulanmış ve aile içi dayanışma 
olgusu güçlendirilmiştir.

Eğitimden sağlığa, ekonomiden spora kadar birbirinden farklı pek çok alanda ken-
dini gösteren Ailemi Seviyorum Projesi, bugün yediden yetmişe tüm Denizli halkı-
nın yakından takip ettiği bir projedir.

Boşanma oranının yüksekliği ile dikkat çeken Denizli’deki bu oranın azaltılması yo-
lunda önemli bir rol üstlenen Ailemi Seviyorum Projesi, katılımcı yönetim anlayışı 
çerçevesinde büyüyerek devam etmektedir.

Denizli Belediyesi’nden Geleceğe Yatırım

Her birey kendini güvende hissedeceği ve huzur duyacağı sıcak bir yuva hayal 
eder. Huzurlu ve güvenli bir hayatın temeli ise ailedir. Günümüzde birçok evlilik 
‘ben’ duygusundan ötürü kötü sonuçlanıyor olsa da birazcık empati yaparak hem 
karşımızdakini mutlu edebilir, hem de kendimiz mutlu olabiliriz. Biz de bu nedenle 
toplumsal ve aile değerlerimizin geliştirilmesi, korunması ve sürdürülmesine yö-
nelik Ailemi Seviyorum Projesi ile insana yatırım yaparak aynı zamanda geleceğe 
de yatırım yapıyoruz. Toplumun tüm kesimlerinin dahil edildiği bu proje ile mutlu 
aile yapılarının kurulması ve sağlam toplumlar oluşturulmasını hedefliyoruz.

2009 yılından bu yana devam eden proje kapsamında ‘Mutlu bir aile, güçlü bir top-
lumun temelini oluşturur.’ ilkesiyle hareket ettik. Denizli Belediyesi de sağlıklı aile 
ilişkileri, güçlü aile bağları ve huzurlu bir toplum oluşturmak amacı ile 7’den 70’e 
tüm Denizli halkının da desteğini alarak ‘Ailemi Seviyorum Projesi’ isimli projeyi 
başlattı. Toplumun çekirdeğini oluşturan aile kurumu ve bu kurumu korumaya 
yönelik atılan adımlar ile çiftlere birçok imkan sunuldu.

Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan, bu alanda verilen eğitimleri daha fazla teş-
vik etmek amacı ile yeni uygulamaların hayata geçirileceğini belirterek, projeyle 
ilgili olarak şu mesajı veriyor: “Aile içi iletişimin güçlü olduğu ortamlarda sorunlar 
da kendiliğinden çözülür. Biz ‘İnsana yatırım geleceğe yatırımdır.’ anlayışıyla hare-
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ket ederek aile kurumunun korunması ve güçlenmesi yönünde önemli çalışmalara 
imza atıyoruz. Aile içinde kullanılan etkili iletişimin aile bağlarını güçlendirip, aile 
kurumunun daha sağlıklı süreçlerle devamının sağlandığını bilerek mutlu aileler 
oluşmasına katkı koymaya çalışıyoruz.

Sağlıksız ve mutsuz aileler, sağlıksız ve mutsuz çocuklar yetiştirecektir. Dolayı-
sıyla ortaya güçsüz bir toplum çıkacaktır. Denizli Belediyesi olarak tüm bu yap-
tıklarımız; sağlam, ayakları yere basan bir neslin yetişmesi içindir. İnsana yatırım 
geleceğe yatırımdır. ‘Son kale’ diye tabir edilen aile yapısının, sebebi ne olursa 
olsun olumsuz yönde etkilenmesini azaltacak, koruyucu tedbirlerin alınması, sağ-
lıklı, mutlu ve bilinçli ailelerin oluşturulması ve yaygınlaştırılması, güçlü ailelerin ve 
güçlü toplumun oluşturulması amacıyla çalışıyoruz. Ve tüm samimiyetimle, ben 
de projeye destek olan tüm Denizlililer gibi ‘Ailemi Seviyorum’ diyorum.”
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YEREL YÖNETİMLERİN 
AİLE KURUMUNA DESTEK 
VERMELERİ BAĞLAMINDA 
DİN VE DİYANET’İN ROLÜ

Prof. Dr. İbrahim Hilmi KARSLI
Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi   

3 Nisan 2012- Ankara

İnsanlık tarihinin en eski ve en köklü kurumu olan aile konusu ile ilgili sosyolo-
ji, psikoloji, ekonomi vb. açılardan değişik tanım ve tespitler yapılabilir. Ancak 
İslam’ın konuya yaklaşımı açısından baktığımızda, şunları söylememiz müm-
kündür:

Kur’an’da özellikle Bakara ve Nisa surelerinde aile kurumunu korumaya yöne-
lik birçok ayet vardır. Bu bağlamda bilhassa kadının onurlu bir hayat yaşaması, 
hak ve hukukuna riayet edilmesi, yetimlerin korunup gözetilmesi konularının 
ön plana çıktığı görülmektedir.  

Aile yuvası, insanın anne rahmine düşüşü, dünyaya gelişi,  çocukluğu, gençliği, 
yaşlılığı, ölümü gibi birçok yaratılış gerçeğinin bizzat tecrübe edildiği, şefkat 
ve merhametin zirveleştiği, yüce duygu ve düşüncelerin en yüksek seviyede 
yaşandığı kutsi ve manevi bir ortamdır. 

Yine aile yuvası, Yüce Yaratıcı’nın insan tabiatına yerleştirdiği biyolojik ve psi-
kolojik kanunlar sebebiyle, üzüntü ve kederlerin mutluluk ve huzura dönüştüğü 
sığınaklardır. Buralar adeta, topluma sevgi ve şefkat hislerinin pompalandığı 
mekânlardır. Bu açıdan aileleri fonksiyonelliğini kaybeden milletler, ifade yerin-
de ise sevgi ve şefkat damarları kuruyan toplumlar mesabesindedir.     

Sağlıklı aile sağlıklı toplum, problemli aile de problemli toplum demektir. Bu ba-
kımdan ailede mutluluğun yaşanması, topluma huzur ve felah, orada şiddetin 
yaşanması da topluma gerilim ve buhran olarak döner.     

Son asırlarda dini değerlerden uzaklaşma ve dünyevileşme, aile kurumunun 
ciddi sıkıntılar ve sarsıntılar geçirmesine sebep olmuştur. Sanayileşme ve 
kentleşmede meydana gelen gelişmeler ve en son olarak iletişim vasıtalarında 
gerçekleşen baş döndürücü ilerlemeler, aile kurumunun ciddi tehlikelerle karşı 
karşıya kalması neticesini doğurmuştur.
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Batı toplumlarında aile kurumunun geldiği son nokta, endişe verici boyutlara 
ulaşmıştır. Boşanma oranları hızla artmakta, tek ebeveynli ailelerin sayısı gün 
geçtikçe çoğalmaktadır. Evliliğe karşı ilgi azalmakta, daha ziyade “beraber ya-
şama tarzı” tercih edilmektedir. Aile yapısındaki bu çözülme, doğal olarak psi-
kolojik ve ruhsal bunalımların artışını, yine şiddet eğilimlerini, suça yönelmeleri, 
uyuşturucu bağımlılığı ve cinsel sapkınlıkları tetiklemektedir.

Çağdaş dünyanın bir parçası olan ülkemizin de, bu gelişmelerden etkilenmeme-
si mümkün değildi. Ancak Batı toplumlarında ailenin geçirdiği bu çözülmenin, 
toplumumuza daha düşük seviyede yansıdığı da bir gerçektir. Bu, bir yönüy-
le sevindirici bir durumdur. Ancak 21. Yüzyılın ilk çeyreğinde bulunduğumuz 
şu yıllarda, Türk ailesindeki değişimin Batı toplumlarında olduğu şekliyle yeni 
bir ivme kazandığı görülmektedir. Bu durum, Türk ailesinin geleceği açısından 
“Nereye gidiyoruz” sorusunun sorulmasına ve ciddi kaygıların uyanmasına se-
bep olmaktır.

Nitekim bu gelişmeler, Batı’da olduğu gibi ülkemizde de aileyi koruma ve güç-
lendirmeye yönelik bir dizi tedbirin alınmasına ihtiyaç duyurmuştur. Çünkü 
yaşanan acı tecrübelerden sonra insanoğlu, sağlam ailenin sağlam toplumu, 
sorunlu ailenin de bir dizi toplumsal problemi beraberinde getirdiğini geç de 
olsa fark etmiştir.

İslam dini, aileyi insanı Allah’a taşıyan ayetlerden biri olarak kabul eder ve aile 
fertleri arası ilişkilerde önemli hukuk ve ahlâk ilkeleri vaz eder (Rûm, 30/21). 
Nikâhtan evlilik hayatının sürdürülmesine eşler arası ilişkilerden boşanmaya 
kadar birçok prensip getirir. 

İslam dini, nikâhı “sağlam bir anlaşma” olarak tarif eder (Nisâ, 4/21); evliliği, 
sevgi, saygı ve fedakârlığa dayalı bir birliktelik olarak görür;  şartların zorunlu 
kılması halinde boşanmayı da gene saygı ve hukuku göz ardı etmeyen bir ayrı-
lık olarak kabul eder (Bakara, 2/231). 

İslam, ebeveynin aile için yaptığı maddi, manevi her türlü katkı ve fedakârlığı, 
Allah’ın rızasına götüren salih ameller olarak değerlendirir. Bu bağlamda aile-
nin geçimini temin etmek, çocukların eğitim ve sağlık sorunlarıyla ilgilenmek 
vb. konular bir nevi ibadettir. Kısaca cennetlere ve ebedi mutluluklara giden 
yollar, aile ortamında yaşanan dini ve manevi hayattan geçer. 

Diğer taraftan aile içerisinde vahyin getirdiği değerler yaşanmıyorsa, bu du-
rum, toplum hayatında bunların pratiğe aktarılmadığı anlamına da gelir. Zira 
müslümanca bir hayat için elzem olan, şefkat, merhamet,  affetmek, sabırlı ol-
mak gibi insani ve İslami erdemler önce ailede kazanılır ve uygulamaya konur.  
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İslam, aile için koyduğu prensiplerin yerine getirilmesini, insanın hem dünya 
hem de ahret saadetinin şartı olarak görür. Böylece getirdiği dünyevi ve uhrevi 
mükâfat sistemiyle, yaptığı uyarı ve ikazlarla, kısaca öngördüğü hayat tasavvu-
ruyla mensupları arasında ailevi değerlerin korunmasını bir ibadet neşesi hali-
ne getirir. Bu anlamda İslami öğretide aile fertlerinin birbirine karşı olan sorum-
luluklarına ve aile bağlarına verilen önem, apayrı bir değer ve anlam kazanır.  

Türk toplumunda aile yapısı, asırlarca, burada özetlemeye çalıştığımız İslami 
ilke ve prensiplere göre şekillenmiş; etle kemik misali iç içe olmuştur. Tarihte 
yaşanan sosyo-kültürel şartlar, yaygın örf ve adetler, Türk aile yapısı üzerinde 
etkili olsa da, esas kurucu ve belirleyici unsurun İslami değer ve prensipler ol-
duğunda kuşku yoktur. 

Son iki asır boyunca toplumumuzda sosyal, kültürel ve hukukî planda önemli 
değişiklikler oldu. Geleneksel değerlerde yıpranma ve aşınmalar meydana gel-
di. Kuşaklar arası çatışmalar yaşandı. Doğal olarak toplumumuzda geleneksel 
ailevi değerler bu gelişmelerden olumsuz yönde etkilendi. Ancak son yıllara ka-
dar ülkemizde boşanma konusu, önemli bir sosyal sorun olarak görülmüyordu. 
Aksine dini ve örfi değerlerin korunması sebebiyle, anne-baba, ebeveyn-evlat 
ilişkileri muhkem bir nitelik ortaya koyuyordu.    

Yapılan araştırmalar, son yirmi yılda Türk aile yapısındaki değişimin yeni bir 
ivme kazandığını ortaya koymaktadır. Bu bağlamda boşanma oranlarında bir 
artış gözlemlenmektedir. Söz konusu durumun, önümüzdeki yıllarda daha da 
artacağı, dolayısıyla ciddi sosyal sorunlara yal açacağı endişesi ileri sürülmek-
tedir. 

Ailede meydana gelen bütün bu gelişmeler, sadece aile ile sınırlı kalmamakta, 
toplumsal hayatta manevî değerlerden uzaklaşmayı, alkol ve suç oranlarında 
artışı, şiddetin yaygınlaşmasını, psikolojik ve bedensel rahatsızlıkları da berabe-
rinde getirmektedir.

Ailevi değerlerde meydana gelen yozlaşmalar, resmi ve sivil kuruluşların ko-
nuya ciddiyetle eğilmelerine ve önemli adımların atılmasına sebep olmuştur. 
Bu çerçevede aile problemi ile yakından ilgili, ancak ondan bağımsız olarak ele 
alınan konulardan biri de “kadın” konusu olmuştur. Bilindiği gibi şu anda ülke-
mizde gerek aile gerek kadın, gerekse özürlü, çocuk ve yaşlı sorunlarıyla ilgili 
genel müdürlükleri bünyesinde barındıran Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
hizmetlerini sürdürmektedir. 
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Türk ailesinin karşı karşıya geldiği sorunlarla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı 
da mutlaka bir şeyler yapmalıydı. Çünkü aile yapısının dejenere olması, top-
lumun dini değerlerinin zayıflaması, hatta yok olması ile eş anlamlıydı. Zira 
insanlar en önemli dinî değer ve pratikleri ailede öğreniyor, dolayısıyla ilk 
dini eğitimlerini aileden alıyorlardı.

Kaldı ki yapılan önemli bir araştırmanın da ortaya koyduğu gibi, Türk toplu-
mu, büyük çoğunluğu itibariyle ailenin dini değer ve ölçülere göre şekillen-
mesini talep etmektedir. Buna göre, ankette sorulan “Fert, günlük hayatı 
dini kurallara göre yaşamalıdır” ifadesi % 70; “İnsan sık sık dua etmelidir” 
ifadesi % 85; “Aile dini ve manevi değerlere bağlı olmalıdır” ifadesi de % 87 
oranında desteklendiğini ortaya koymaktadır. 

Araştırmanın ortaya koyduğu bu rakamlar, son yüzyılda Türk toplumunun 
geçirdiği oldukça önemli sosyo-kültürel gelişme ve değişmelere rağmen, 
hala büyük çoğunlukla İslami değerler sistemini ideal hayat tarzı olarak 
benimsediğini göstermektedir. Bu da, kamu kuruluşları ve sivil toplum ör-
gütlerinin, hizmet politikalarını belirlerken, dini değerler eğitimini mutlaka 
göz önünde bulundurmaları gerektiğini ortaya koymaktadır. Aksi takdirde 
toplumsal gerçeklere aykırı, dolayısıyla akla ve bilimsel yaklaşımla bağdaş-
mayan bir tutum sergilemiş oluruz.           

İşte bunun bilincinde olan Diyanet İşleri Başkanlığı, bir dizi çalışma başlattı. 
Bu çalışmalarda iki temel ilke dikkati çekmektedir: Bunlardan birincisi, Hz. 
Peygamber sonrası dönemlerde, yaygın örf ve adetlerin tesiriyle, aile ile 
ilgili oluşmuş yanlış töre ve geleneklerin tashih edilmesi, diğer bir ifadeyle 
Kur’an ve Sünnet’in bütünlüğü çerçevesinde İslam’ın aile tasavvurunun or-
taya konmasıdır. İkinci husus da, yaşanan hızlı sosyo-kültürel değişme ne-
ticesinde, aile bağlarının zayıflamasını önlemeye yönelik tedbirler almak, 
bu bağlamda aileyi ayakta tutan milli ve manevi değerlerin korunması ve 
güçlenmesini sağlamaktır.  

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu amaçları gerçekleştirmek üzere, 2003 yılından 
itibaren il müftülüklerine bağlı olarak Aile İrşat ve Rehberlik Büroları açma-
ya başladı. Aradan geçen süre zarfında birçok il ve ilçemizde bu büroların 
açılmasına devam edildi. 2011 yılına gelindiğinde, 69 il ve 114 ilçede Aile İrşat 
ve Rehberlik Büroları açılmıştı. Bütün illere ve ihtiyaç duyulan ilçelere bu 
büroların açılması için çalışmalar devam etmekte ve gerekli çalışmalar sür-
dürülmektedir.
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Aile İrşat ve Rehberlik Büroları’nda görev yapan personel hizmet içi seminer-
lerle eğitilmektedir. Bu seminerlerde hem dini hem de sosyal ve kültürel prog-
ramlar uygulanmaktadır. Öncelikle Kur’an ve Sünnet’ten hareketle İslam’ın 
aileye bakışı verilmekte, konuyla ilgili dini değerler özümsetilmeye çalışılmak-
tadır. Yine kursiyerler, aile ile ilgili karşılaşacakları fetva soruları ve cevapları 
konusunda bilgilendirilmektedirler. Ayrıca aile içi iletişim, aile içi şiddet, namus 
cinayetleri, aileye ilişkin hukukî düzenlemeler vb. konularda kursiyerlere ders-
ler verilmektedir. 

Görüldüğü gibi, kursiyerlerin sadece dini bilgi açısından donanımlı hale getiril-
mesiyle iktifa edilmemekte; aksine ailenin içerisinde bulunduğu dini, sosyolojik 
ve psikolojik sorunlar konusunda da dersler verilmektedir. Çünkü buna ihtiyaç 
duyulmaktadır. Zira gelen fetva soruları analiz edildiğinde şu görülecektir. Va-
tandaş, Diyanet’i veya müftülüğü aradığında, sadece zihnine takılan dini soru-
ya cevap aramamakta, genel manada yaşadığı ailevi sorunla ilgili derdine çare 
aramaktadır. Bu, bir yönüyle vatandaşın kuruma olan güvenini, diğer yönüyle 
de aile konusunun kompleks bir problem arz ettiğini ve bu konuda verilecek 
hizmette personelin çok yönlü yetiştirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

“Aile” başlığı altında Diyanet İşleri Başkanlığı’na en sık danışılan konuların ba-
şında, aile içi iletişim problemleri yer almaktadır. Hemen sonrasında ana-baba 
hakları, kadın ve erkeğin evlilik sonrası eşlerinin aileleriyle ilgili problemleri gel-
mektedir. Gelin-kayınvalide ilişkileri, yeni akrabalarla uyum problemleri, eşlerin 
karşı tarafın ailesiyle ilgili olumsuz tutum ve davranışları, anne-babaya bakma 
gibi sorunlar da, bu çerçevede Aile İrşat Büroları’na gelen sorulardır. Ayrıca 
aile içi ekonomik problemler, kadının ekonomik bağımsızlığı, eşten izinsiz tasar-
rufta bulunma yetkisi, aile içi şiddet ve cinsel sorunlar da bürolarımızın çok sık 
karşılaştığı danışma konularıdır. 

Diyanet’in aile ile ilgili faaliyetlerine kısaca değindikten sonra, yerel yönetimle-
rin sosyal hizmetlerle ilgili geldikleri düzey konusunda bir iki hususu belirtmek 
istiyorum. 

1990’lı yıllara kadar belediyecilik, çoğunlukla yol yapmak, çöp toplamak su ge-
tirmek vb. hizmetlerin yerine getirilmesi olarak görülüyordu. Büyük iller hariç 
genelde belediyecilik bu şekilde anlaşılıyor ve uygulanıyordu. Ancak demok-
rasinin gelişmesi, vatandaşın taleplerinin gittikçe daha çok dikkate alınmasını 
zorunlu hale getirmiştir. Bu da doğal olarak belediyecilikte vatandaşlara sos-
yal, kültürel destekleri sağlayan yeni politika ve hizmet arayışlarını gündeme 
getirmiştir. Diğer taraftan ilgili kamu kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin bu 
tür hizmetleri arzu edilen seviyede karşılayamaması da, yerel yönetimlerin bu 
alanda hizmet vermesini gerekli hale getiren sebeplerden bir diğeri olmuştur.  
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Bilindiği gibi sosyal belediyecilik anlayışının en önemli özelliklerinden biri, bi-
reylerin sosyalleşmelerini temin etmek, toplumla uyum içerisinde olmalarını 
sağlamaktır. Bu durum da mahalli idarelerin, toplumun en önemli yapı taşı olan 
aile kurumunun güçlenmesi için sorumluluk üstlenmeleri ve fonksiyonel hale 
gelmelerini gerektirmektedir. Çünkü problemli aileler, topluma intibak edeme-
yen, sosyalleşemeyen, hatta toplumun huzur ve güvenini tehdit eden fertlerin 
yetiştiği ortamlardır.

Resmi nikâh merasimleri yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilmektedir. 
Kanunların kendilerine verdiği bu yetkiyle onlar, evlilik yuvasının kurulmasında 
en önemli karar mercileridir. İfade yerinde ise, aile yuvasının kurulmasında ilk 
harcı yerel yönetimler koymaktadır. Dolayısıyla bunu en iyi şekilde değerlendir-
meleri gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle belediyeler, rutin bir nikâh merasimi ile 
bu konudaki görevlerini ifa ettiklerini düşünmemelidirler. Aksine aileyi kurma 
yetkisi kendisine verilen belediyelerin, gerek sağlam ve mutlu aile yuvalarının 
kurulmasında gerekse bunların devam ettirilmesi önemli görev ve misyonları 
vardır.

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi Türk toplumunun büyük çoğunluğu, % 87, aile-
nin dini ve ahlâkî değerlere göre şekillenmesini talep etmektedirler. Bu, tarihte 
olduğu gibi günümüzde de, Türk ailesinin değerler sisteminde dinin tartışılmaz 
rolünü açıkça ortaya koymaktadır. Dolayısıyla eğitim ve kültür politikalarında 
bu hususun göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Kaldı ki yapılan araştırmalar, 
dini eğitim almış bireylerin daha sağlam aile yapılarına sahip olduklarını ortaya 
koymaktadır. Çünkü dini ve manevi eğitim, insana içsel bir denetim kazandır-
makta, dolayısıyla öfke, kin, husumet vb. olumsuz duyguları yönetmesini, yine 
merhamet, şefkat, sabır ve hoşgörü gibi hasletlerle donanmasını sağlamakta-
dır. 

Bütün bu tespitler dikkate alındığında, ailenin içerisinde bulunduğu problem-
lerin aşılmasında ilgili diğer kuruluşlarla beraber Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 
oldukça önemli paydaşlardan biri olduğu görülür. Zaten gerek aile içi şiddetin 
ortadan kaldırılmasında gerekse töre/namus cinayetlerinin sona erdirilmesi ve 
diğer konularda Diyanet’in ilgili kamu kuruluşları ile imzaladığı protokoller var-
dı. En son bütün bunları kapsayacak şekilde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında bir işbirliği protokolü imzalanmıştır.   

Ayrıca belirtmek gerekir ki, Diyanet İşleri Başkanlığı yaklaşık on yıldır, gerek 
yaygın eğitim imkanları olan vaaz ve hutbeler yoluyla, gerekse seminer, kon-
ferans, panel, sempozyum gibi bilimsel etkinliklerle ve yine basılı ve görsel ya-
yınlarla aile konusunda bir duyarlık oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdür-
mektedir. 
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Bu bağlamda şunu da unutmamak gerekir. Son yıllarda Başkanlığa bağlı ka-
dın personel sayısında önemli artışlar olmuştur. Ayrıca birçok ile bayan müftü 
yardımcıları atanmıştır. Şunu söylemek mümkündür. Kadın ve aile konusunda 
gerek zihinsel dönüşüm çabaları, gerekse personel yapısında kadının lehindeki 
gelişmeler, Başkanlığın son on yılda yaptığı en önemli hizmetlerden biridir.

Aile yapısı, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, eğitim, din, kültür, sağlık vb. yönlerden 
değişik hizmetlere ihtiyaç duyulan bir özellik arz eder. Dolayısıyla aileye destek 
vermek, değişik alanlarda hizmet veren kamu ve sivil toplum örgütlerinin bir 
koordinasyon içerisinde çalışma yapmalarını gerektirmektedir. Türk aile yapı-
sının karakteristik özelliğinin dini değerleri öncelemesi sebebiyle, bu bağlamda 
yerel yönetimlerin işbirliği içerisinde olmaları gereken önemli kurumlar, il, ilçe 
müftülükler ve İlahiyat fakülteleridir. 

İlahiyat fakültelerinin sayısı, en son açılanlarla beraber elliyi aşmıştır. Bu fakül-
telerin, önümüzdeki 10 yıl içerisinde öğretim üyesi açısından istenilen seviyeye 
gelmeleri, Türkiye’deki dini entelektüel düzey ve sosyal hayat açısından önemli 
bir kazanım olacaktır. Bu anlamda söz konusu fakültelerin üretecekleri dini bil-
gi, açık toplum şartlarında dinin anlaşılması ve pratiğe aktarılması açısından 
oldukça önemlidir. 

Yerel yönetimlerin aile konusunda uzman temini için başvuracakları en önemli 
kurumlardan biri İlahiyat Fakülteleridir. Bu kurumlarda aile hakkında Kur’an, 
Sünnet, İslam Hukuku, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Din Eğitimi açılarından 
muhtelif araştırmalar yapılmaktadır. Dolayısıyla buralardan çağrılacak uzman-
larla tarihi süreçte kadın ve aile ile ilgili oluşmuş bazı yanlış örf, adet ve uygu-
lamaların ayıklanması, sahih dini bilginin ortaya konularak toplumun aydınla-
tılması mümkün olacaktır. Kısaca ifade etmek gerekirse, geçmişe ait bir takım 
örf ve adetlerin din adına ileri sürülmesi ve istismar edilmesi böylece önlenmiş 
olacaktır.

Tarihsel süreçte aile bağlamında oluşmuş bir takım töre ve gelenekler vardır. 
Bunların bir kısmının dinle bir alâkası olmamasına rağmen, adeta dinden kay-
naklanıyor gibi anlayışlara yer yer rastlanmaktadır. Yine geçmişte yaşanan 
sosyo-kültürel şartlarda belki anlamlı olan, ancak günümüzde din adına ileri sü-
rülmesi ciddi sorunlar oluşturan konular vardır. İşte bütün bunların tashih edil-
mesi gerekmektedir. Bunun için de, yerel yönetimlerin dinle ilgili sahih bilgiyi 
verecek en önemli kurumlardan biri olan İlahiyat Fakülteleri ile birlikte çalışma 
yapmaları gerekmektedir. 
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Bu gün de Anadolu’da, kırsal kesimde kadınlar ailevi problemlerde ve boşanma-
larda haksızlığa uğramakta mağdur edilmektedirler. Bunda kadının yeterince 
eğitim almamış olması, ekonomik bağımsızlığa sahip olmaması gibi etkenlerin 
rolü olabileceği gibi, bu bağlamda dinin yanlış algılanması veya tarihsel şartlar 
içerisinde oluşmuş örf ve adetlerin de etkisi de vardır.

İşte bu anlamda konunun dini bir boyuta sahip olması, ailenin içerisinde yaşa-
dığı sorunlara çözüm getirmek isteyen kamu kuruluşu veya sivil toplum örgüt-
lerinin, ülkemizde dini konularda en yüksek resmi makam olan Diyanet İşleri 
Başkanlığı ve İlahiyat Fakülteleri ile ortak çalışma yapmalarını gerekli hale ge-
tirmektedir.

Müftülükler de İlahiyat Fakültelerinin üretmiş olduğu bilgi sayesinde irşat fa-
aliyetlerinde aile ile ilgili yanlış anlayışları tashih etme çabası içerisindedirler. 
İhtiyaç duyuran gölgelerde doğru ve sahih dini bilgiye dayalı kadın ve aile ta-
savvurunun oluşması noktasında eğitim faaliyetlerini sürdürmektedirler. Diğer 
taraftan sosyo-kültürel değişmeler karşısında ailenin milli ve manevi kimliğini 
korumak amacıyla vaaz, hutbe, seminer, konferans ve paneller yoluyla eğitim 
faaliyetlerini devam ettirmektedirler.

SONUÇ: BAZI TEKLİFLER 

Yaptığımız sunumun bu son kısmında aile ile ilgili yerel yönetimlere bazı teklif-
lerimiz olacaktır. Bunların bir kısmı büyük kent belediyeleri tarafından gerçek-
leştirilmektedir. Ancak en azından bu konuda bir takım etkinliklerde bulunmak 
isteyen diğer il ilçe belediyeleri açısından bir esin kaynağı oluşturur düşünce-
siyle bunlara yer vereceğim.   

1. Evlilik Kursları ve Aile Okulları düzenlemek: Evlilik, bir taraftan yıllarca ha-
yalleri süsleyen yeni bir hayat tarzına açılan bir kapı, diğer taraftan da farklı 
mizaç ve kültürlere sahip çiftlerin bir araya gelmesi ile muhtemel problem 
ve gerilimlerin oluşabileceği bir birlikteliktir. Ancak toplumumuzda çoğun-
lukla çiftler, evliliğin ne anlama geldiğini bilmeden, bu konuda bir farkındalık 
kazanmadan, ifade yerinde ise, evliliğin kucağına düşmektedirler. 

 İşte yerel yönetimler, evlilik adaylarını bu yeni hayat tarzına hazırlayacak, 
karşılaşmaları muhtemel zorlukları aşmada önceden onları bilgi ve bilinçlen-
direcek kurslar düzenleyebilirler. Bu kurslar, evlilik öncesi gençlere yönelik 
olabileceği gibi, evli bey ve bayanlara hatta kayınvalidelere yönelik de ola-
bilir. Bilindiği gibi kayınvalide-gelin ilişkisi, bizim toplumumuzda ailede yaşa-
nan önemli problem alanlarından birini oluşturmaktadır. 
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 Bu kurslarda bir taraftan iletişim uzmanları ve eğitimciler; diğer taraftan da 
dini konularda mütehassıs olanlar ders vermelidirler. Kadın-erkek psikoloji-
leri nedir? Kayınvalide ile ilişkiler nasıl olmalıdır? Çocuk getirdiği sorumlu-
luklar nelerdir? Nişan ve nikâh nedir? Getirdiği sorumluluklar nelerdir? Dini 
denen nikâhın doğurduğu sonuçlar nelerdir? İşte bu konularda gençlerin 
bilgilendirilmeleri gerekmektedir.

2. Yerel yönetimler, İlahiyat Fakülteleri ve müftülüklerle işbirliği içerisinde 
halka yönelik şu konularda bilgilendirici ve yönlendirici mahiyette seminer, 
panel ve konferanslar düzenleyebilirler: Kur’an-ı Kerim’de Kadın ve Aile, Hz. 
Peygamber’in Aile Hayatı, Geleneksel Türk Aile Yapısı (Fırsatlar ve Sorun-
lar), Çağdaş Türk Ailesinin İçerisinde Bulunduğu Sorunlar,  Aile İçi İletişim, 
Şiddet ve Aile Sorunları, Töre/Namus Cinayetleri, Gençlik Dönemi Din Eği-
timi, Engelli Birey ve Ailelerine Yönelik Manevi Destek, Uyuşturucu, Cinsel 
Yolla Bulaşan Hastalıklar, Din ve Ruhsal Bunalımlar, Aile Hayatına Dair Dinî 
ve Ahlâkî Değerler vb.

3. Ülkemizin bazı yörelerinde küçük yaşta kız çocuklar babalarının zoruyla ev-
lendirilmektedir. Bu, biraz da mezhebi yaklaşımlardan kaynaklanmaktadır. 
Konu, istismar edilmektedir. Bu durum ya istenmeyen bir evliliğin zoraki 
devam ettirilmesine veya boşanmaya kadar varan ciddi ailevi problemle-
rin yaşanmasına sebep olmaktadır. Toplumun bu konuda aydınlatılması as-
lında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görevidir. Ancak belediyeler de özellikle 
Güneydoğu’da aile ile ilgili düzenleyecekleri panellerde konunun dini boyu-
tunu izah etmek üzere müftülük ve İlahiyat Fakülteleri’nden destek alabilir-
ler.      

4. Yerel yönetimler, öncelikle aile konusunda kendi personelini eğitmelidir. Dü-
zenlenecek hizmet içi eğitim programlarıyla personelin bu konuda bir bilinç 
ve farkındalık kazanması sağlanmalıdır. Bu bağlamda yerel yönetimler, Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın il ve ilçelerdeki birimleriyle işbirliğine gi-
derek onların eğitim programlarından istifade edebilirler.  

5. Yerel yönetimlerin, oluşturacakları kütüphanelerde kadın ve aile ilgili Diya-
net İşleri Başkanlığı’nın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın basılı ve gör-
sel yayınlarını bulundurmaları.  

6. Nişan, nikâh, evlilik hayatı, aile içi iletişim, aile içi şiddet, çocuk eğitimi vb. 
konularda çoğunlukla karşılaşılan problemleri aşma konusunda bilgilendirici 
ve yönlendirici broşürlerin, yine aile kurumunun değişik yönleriyle ele alan 
eğitici, öğretici rehber kitapların hazırlatılıp nikâh merasimleri ve değişik ve-
silelerle halka dağıtılması.
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7. Bölgesel ve yerel televizyonlarla işbirliğine giderek, aile yapısını güçlendir-
meye yönelik dizi, film vb. yapımların programlarda yer alması, yine aileyi 
ayakta tutan milli ve manevi değerleri tahrip edici dizi, film vb. yapımların 
programlarda yer almaması konularında teşvik edici ve yönlendirici olmak.   

8. Aile Rehberlik Büroları kurmak. Bu büroların görevi, ihtiyaç duyan aile fert-
lerini gerek duyulan kamu kurumları veya sivil toplum örgütlerine yönlen-
dirmek: Dinî, psikolojik, tıbbî, mesleki, hukuki ve sosyal bakımlardan mağdur 
aile fertlerine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunmak.

9. Aile konusunda eğitilen ve bilinçlendirilen yerel yönetim personelinin, eğitim, 
ekonomik, sağlık, aile içi sorunlar vb. konularda problem yaşayan aileleri iz-
lemeleri ve vardıkları sonuçları başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 
il veya ilçelerdeki birimlerine yahut da ilgili kamu kurum ve sivil toplum ku-
ruluşlarına bildirmeleri.

10. Belediyelere bağlı kadın sığınma evleri, yaşlılar yurdu, çocuk yuvaları vb. 
yerlerde milli ve dini günlerde yerel yönetimlerle müftülükler arasında or-
taklaşa programların düzenlenmesi

11. Toplumumuzda yaşı ilerlemiş ancak henüz evlenmemiş çok sayıda kız ve 
erkek vardır. Belediyeler oluşturacakları bir birimle bunlara aracılık yapar, 
bunların yuva kurmasına yardımcı olabilirler. Bu, bizim geleneksel olarak 
pek de yabancı olmadığımız çöpçatanlık uygulamasının bir devamı olarak 
düşünülebilir. 
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Leonid NOVOKHATKO
UKRAYNA Kiev Büyükşehir Belediye 
Başkan Yardımcısı

3 Nisan 2012- Ankara

İlk önce toplantımızın ev sahiplerine bu kadar önemli konuda uluslararası bir 
konferans organize ettikleri için teşekkürlerimi sunup bu görüşmemizin Türki-
ye Cumhuriyeti’nin başkentinde düzenlendiğinden dolayı memnun olduğumu 
ifade etmek isterim. 

Yerel yönetim düzeyinde ve yetkili makamlar arasında işbirliği dâhil olmak üze-
re insani alanda işbirliğinin, uluslararası diyaloğun derinleştirilmesinin en etkin 
yöntemlerinden biri olduğu herkes tarafından bilinmektedir.

Ukrayna ile Türk halkları eski zamanlardan beri dostluk ve kardeşlik bağları ile 
birbirine bağlıdırlar. Türkiye, Ukrayna’nın en yakın komşusu ve tarihi açıdan 
Ukrayna ile bağları olan bir ülke olup, Ukrayna’nın son zamanlarda ilişkilerini 
en hızlı şekilde geliştirdiği 5 ülke arasında yer almaktadır.

Bugün Ukrayna’nın başkentinde faaliyet gösteren 7 okul ve 5 üniversitede 
Türk dili dersleri verilmektedir. Söz konusu eğitim kurumlarımızda öğrenim 
gören gençlerimiz Ankara’da bulunan TÖMER Dil Eğitim Merkezi’nde staj ya-
pıp Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde dil eğitimi almaya devam etme 
imkânlarına sahiptir. Kiev’de faaliyet gösteren 35 eğitim kurumunun Türkiye 
eğitim kurumları ile doğrudan işbirliği anlaşmaları mevcuttur.

Türkçe Olimpiyatları’na katılan öğrenci sayısı sürekli artmaktadır. Bu yıl söz 
konusu olimpiyata yaklaşık 200 öğrenci katılmıştır. 

Genel olarak, Ukrayna ile Türkiye’nin eğitim kurumları arasındaki işbirliği siste-
matik niteliğe sahiptir, ikili diyalog ve işbirliğinin derinleştirilmesi her iki tarafın 
samimi olarak konuya çok ilgi duyduğunu göstermektedir, iyimser olmamız için 
bize sebep vermektedir, başkentin eğitiminde kalitesinin artırılmasına ve eği-
tim modernizasyonuna katkıda bulunmaktadır.
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Konferansımızın, ileri tecrübe paylaşımı ve yeni kontaktların kurulmasını sağla-
yıp verimli işbirliğinin geliştirilmesine ivme kazandıracağını ümit ediyorum.

Bugün itibariyle Ukrayna’nın başkentinde yaklaşık 3 milyon kişi yani 1 milyon aile 
yaşamaktadır ve onların bazıları çok çocuklu ailelerdir.

Aile desteklemesinin, Büyükşehir Belediyemiz’in çeşitli formatlarda yürüttüğü 
insani politikasının öncelikli faaliyet yönlerinden biri olduğunu belirtmek isterim.

Bunlardan en önemlileri ise, aile değerlerinin tanıtılması, doğurma teşviki, çok 
çocuklu aile ve zor şartlarda yaşayan ailelerin desteklenmesidir.

1. Aile değerlerinin tanıtılması:

 Kiev’de ilçeler çapında 6, şehir çapında ise 2 aile merkezi kurulmuştur.

 Ayrıca, şehrimizde “Mutlu aile” isimli gençleri evlilik hayatlarına hazırlaya-
cak eğitim programı düzenlenmektedir, “Yılın ailesi” yarışması ile çeşitli fes-
tival ve yarışma düzenlenmektedir.

 Geleneksel olarak uluslararası Aile Günü ve Anneler Günü, Çocukların Koru-
ması Günü vesilesi ile şehrimizde etkinlikler düzenlenmektedir.

 Eylül ayının 3. Pazar gününde Babalar Günü kutlanmaya başlanmıştır.

2. Aile politikamızın önemli bir yönü çocuk doğurmanın teşviki ve çocuklu aile-
lerin desteklenmesidir.

 Bu bağlamda aşağıda yer alan mali destek programlarımız yürütülmektedir:

– Hamilelik süresi ve doğurma için yardım,

– Çocuk doğduğunda yardım,

– Çocuk 3 yaşına girene kadar yardım,

– Anne babası nafaka parasını ödemeyen, mali imkanları olmayan yada otur-
ma yeri bilinmeyen çocuklara geçici yardım.

 Söz konusu mali yardım kapsamı her yıl artmaktadır. Şuanda ilk çocuğun 
doğmasında yardım 3,5 bin dolar, ikinci çocukta 7,5 bin dolar, üçüncü de ise 
19 bin dolar mali yardım sağlanmaktadır. 

3. Hükümetimizin çalışma yönlerinden biri “Sağlıklı aile mutlu ailedir” logosu 
altında yürütülmektedir.

 Bu bağlamda şehrimizde aile doktoru ve aile sağlık ocakları sistemini uygu-
lamaya başladık. Geçen sene 70 sağlık ocağı faaliyete geçip bu yıl içerisinde 
20 tanesinin daha faaliyete geçmesi planlanmaktadır.
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 2012 yılı “Sağlık Yaşam Yılı” ilan edilmiştir ve bu çerçevede Kiev Büyükşehir 
Belediyesi tarafından aile sportif festivalleri düzenlenmektedir.

4. Güncel, sosyal ve ekonomik şartlarda toplumumuzun en hassas kısmı hükü-
met ve yerel yöntemin ilgi ve yardıma ihtiyacı olan çok çocuklu aileleridir.

 Çok çocuklu ailelerin en büyük sorunları kendi evleri olmaması ve kısıtlı mali 
imkânlardır. Çok çocuklu ailelere, Kiev Büyükşehir Belediyesi tarafından çe-
şitli kolaylıklar sağlanmaktadır. 2011 yılında 51 aile ücretsiz olarak ev sahibi 
olup, 10 aile 50x50, 21 aile ise 70x30 programından faydalanarak ev sahibi 
olmuştur. 

5. Kimsesiz çocukların aile ortamında yetiştirilmesini sağlamak amacı ile şeh-
rimizde Çocuk Merkezi kurulmuştur.

 Söz konusu Çocuk Merkezi’nin faaliyet amaçları, çocuk ihtiyaçlarının ve sos-
yal çevresinin tespiti, uygulanacak sosyal ve psikolojik yardımın belirlenme-
si ve aile ortamında yetiştirme programlarının geliştirilmesidir.

 Kiev’de 43 çocuğa bakan 34 tane üvey aile ve 83 kimsesiz çocuğun yaşadığı 
11 tane çocuk evi kurulmuştur.

 Bugün özürlü çocuklar, reşit yaşına gelen çocuklar ve annesi babası vefat 
eden çok çocuklu ailenin çocukları aile dışında kalıyorlar. Bu sorunun çözül-
mesi amacı ile Kiev Büyükşehir Belediyesi “Kiev’de kimsesiz çocuk kalma-
sın” programı üzerinde çalışmaktadır.

6. Zor şartlarda yaşayan aileler ile çalışmalar hükümet tarafından özel ilgi ge-
rektirmektedir.    

 Çoğu zaman zor yaşam şartları ailede şiddetten, anne-babasının vefatı ya 
da sakatlanmasından, alkol ya da uyuşturucu bağımlılığından, aile bireyleri-
nin cezaevinde yatmasından kaynaklanmaktadır. 

 Şehrimizin her semtinde faaliyet gösteren sosyal servisler bu aileler ile ça-
lışmaktadırlar. Ayrıca, şehrimizde şiddet mağdurları için 2 tane barınma evi 
ile sosyal ve psikolojik yardım merkezi kurulmuştur.

 Kiev Büyükşehir Belediyesi’nin aile desteklemesine yönelik bütün çalışma-
ları sivil toplum örgütleri ile birlikte yürütüldüğünü vurgulamak isterim. Te-
şekkürler.



Özel eğitime muhtaç tüm engellilerin;  
özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki  

ücretleri, devlet tarafından  
karşılanmaya başlandı.

Engellilerin eğitim ve rehabilitasyon kurumlarına 
taşınmasının devlet tarafından karşılanmasını sağladık.

Engelliler, yardımcı personel desteğinde  
evden alınıp eve bırakılıyor.

Evde bakılan her engelli birey için, ona bakan kişiye  
(anne, abla, teyze vs.) bir asgari ücret tutarında  

aylık bağladık. Bunun yıllık maliyeti yaklaşık  
1.7 milyar  ’dir. Halen 300.000 engelli vatandaşımız  

bu uygulamadan yararlanmaktadır.

Engellilerimizin kamu kurumlarına, kamu görevlisi olarak 
alınmasını kolaylaştırdık. Engellilere mahsus merkezi 

sınavını ilk defa biz yaptık. Kamudaki engelli istihdamını,  
% 200’den fazla arttırdık. (6.000 / 20.000)





ÜÇÜNCÜ OTURUM
KADINLARIN TOPLUMSAL

YAŞAMA KATILMALARINDA
YEREL YÖNETİMİN ROLÜ



Engelliler için sayısı 100’e yaklaşan  
“Engelsiz Yaşam Merkezi” kurduk.

Engellilerimize verilen bakım elemanı sayısını arttırdık. 
2002 yılında 30 engelliye bir bakım elemanı düşerken, 

şimdi 6 engelliye 1 bakım elemanı düşüyor.

Engellilere ait bir evin, emlak vergisinden  
muaf olmasını sağladık.

Özel sektörde çalıştırılan engelli işçilerin sigorta 
primlerinin tamamının devlet tarafından  

karşılanmasını sağladık.
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Oturum Başkanı: Hilal KAPLAN 
Gazeteci/Yazar/Sosyolog

  Prof. Dr. Hamza ATEŞ 
Akademisyen/Yerel Yönetimler Uzmanı

Rahime Beder ŞEN 
Aile ve Sosyal Araştırma Uzmanı

Prof. Dr. Kemal SAYAR
Psikiyatrist

Akif Mehmet AKİF
Bulgaristan, Mestanlı Belediye Başkanı

Yakup ÇELİK
Polatlı Belediye Başkanı



“Eğitim “aile” için vardır, sağlık, adalet, 
emniyet “aile” için vardır, ekonomi 

“aile” içindir; enerji ve tarım  
“aile” içindir. Elbette ki bizim yerel 

yönetim anlayışımızın da merkezinde,  
temelinde aile vardır.” 

Başbakan R. Tayyip ERDOĞAN

“Biz çocuklarımıza gelecek tasavvurlarını 
olumlu yönde şekillendirecek  

sokaklar, mahalleler, şehirler emanet  
etmek zorundayız.” 

Başbakan R. Tayyip ERDOĞAN
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KADINLARIN SOSYAL  
HAYATA KATILIMI VE  
YEREL YÖNETİMLER

Hilal KAPLAN 
Gazeteci, Yazar, Sosyolog

3 Nisan 2012- Ankara

Selamünaleyküm, merhaba.

Bugün çok önemli bir konuyu görüşüyoruz. Bence bir toplum yaşamına dair en 
önemli unsur ailedir. Ordular lağvedilebilir. Yerine yenileri kurulabilir. Devletler 
vakti geldiğinde yıkılabilir, yerine yenileri kurulabilir. Ama eğer bir toplumda 
aile kurumu zarar görmüşse, o toplumun iflah olması çok zordur. 

Dolayısıyla, bugün toplumsal yaşamımızın en önemli unsurlarından biri üzeri-
ne konuştuğumuzu düşünüyorum. AK Parti iktidarında bu meselenin üzerinde 
durulması ayrıca sevindiricidir. Zira AK Parti, iktidara geldiğinden bu yana Tür-
kiye, toplumsal, siyasal, ekonomik alanlarda hızlı bir değişimden geçmektedir. 
Fakat her değişimde olduğu gibi bu değişiminde topluma değişik yansımaları 
olmaktadır ve müspet yansımaları olduğu kadar menfi yansımaları da olmak-
tadır. 

Bu bağlamda AK Parti’nin muhafazakâr demokrat kimliği ile öncülük yapması-
nın önemli olduğunu düşünüyorum. Esasında muhafazakâr ve demokrat kav-
ramı birbiri ile çelişen, zıt iki kavramdır. Çünkü muhafazakârlık belli değerleri 
muhafaza etmeyi çağrıştıran bir terimken, demokratlık, farklı değerlere, deği-
şime, dönüşüme açık olmak anlamına gelmektedir. Fakat toplumsal değişimle-
ri demokrat kimliği üzerinden yöneten bir parti, toplumsal alandaki değişime 
paralel olarak ne kadar değişirse değişsin özünü korumaya yönelik politikalar 
üretmek zorundadır. AK Parti’de bu sorumlulukları alan bir partidir. Tabii ki her 
iktidar gibi AK Parti’nin de eksikleri olduğunu düşünüyorum ama en azından ni-
yet bağlamında bunu çok önemli buluyorum. Ben konuşmacılarımız kadar uzun 
konuşmayacağım. O yüzden konuşmamı yapmak için beş dakika müsaade isti-
yorum konuşmacılarımızdan. 
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Türkiye’de en azından Osmanlı’dan itibaren tarihimize baktığımızda aile mese-
lesi hep kadın ekseninde konuşulmuştur. Osmanlı’da çıkan dergilerimizin baş-
lığı “Kadın ve Aile”dir. Türkiye’de çıkan dergilerin başlığı da “Kadın ve Aile”dir. 
Kitaplarımızın adı “İslam’da kadın ve Aile”dir. Aile ve kadın merkezlerimiz var-
dır. Değerli Fatma Şahin Bakanımıza kadar aile ve kadından sorumlu bakanlığı-
mız vardı. Bunun isminin değişmesi bu anlamda olumludur. Neden bu olgu üze-
rinde duruyorum. Çünkü malumunuz çocukları leylekler getirmiyor.  Ailede bir 
de erkek var. Fakat “aile ve erkek” tamlaması neredeyse hiç kullanılmaz. Aile 
içerisinde erkeğin kimliği nedir, sorumluluğu nedir, yükümlülükleri nelerdir? 
Eve sadece para getirmekle o yükümlülük yerine gelmiş olur mu? Bu soruları 
sorarken aslında toplumumuzdaki en önemli olguyu göz önünde bulundurarak 
soruyorum. Çünkü malumunuz aile en küçük toplumsal birimse, en küçük ce-
maatse, o cemaatin imamı olması gereken kişidir erkek. Fakat ister dergilere 
bakın, ister köşe yazılarına bakın, ister görsel materyallere bakın, erkek ve aile 
üzerine hemen hemen hiçbir şey üretilmediğini görüyoruz. Bu da neredeyse bir 
kanadı kırık bir kuş gibi bırakıyor aileyi. Kuş mecazı kullanıldığı için, bir kanadı 
kırık kuş tanımlaması kullanmak mümkündür. Bu bağlamda yerel yönetimleri 
konuşmak ayrıca önemlidir. Çünkü yerel yönetimlerin aile kavramını nasıl ele 
aldığı ve aile kavramını ailenin tüm üyelerini kapsayarak ele alan projeler üret-
mesi gerektiği ayrıca önemlidir. Şu hikâye ile bitirmek istiyorum:

4+4+4 Kanunu geçtikten sonra biliyorsunuz, seçmeli Kur’an dersi müfredata 
konulacak. Bunun üzerine öğretmenler tarafından bir sosyal medya sitesinde 
“Kadında başörtüsüne evet!” diye bir kampanya başlatıldı. Buna tepki olarak 
genelde erkek kullanıcılar heyecan yaparak, “Kadının çalışmasına hayır!” baş-
lığı ile ayrı bir kampanya başlattılar. Aslında burada çok ironik bir yan var. Bir 
arkadaşım bu başlığa tepki olarak: “Evet, kadının çalışmasına hayır! Yemekleri 
erkekler pişirsin, etrafa atılmış çorapları erkekler toplasın, bulaşıkları erkekler 
yıkasın, onlar ütü yapsın. Bence de kadının çalışmasına hayır! şeklinde yazmıştı. 
Yani biraz aslında meseleye bu bağlamda bakmakta fayda vardır. Hem evde 
erkeğe özgü olan rol ve sorumluluğun üzerinde durmak, hem de kadının hayat-
ta var olmasına ve çalışmasına yönelik çalışmalar geliştirmekte fayda var diye 
düşünüyorum.

Sözü daha fazla uzatmadan tebliğ sunacak kıymetli konuklarımıza sözü ver-
mek istiyorum. Tebliğlerin başlığı “Kadınların Sosyal Hayata Katılımı ve Yerel 
Yönetimler”dir. 
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KADINLARIN TOPLUMSAL 
HAYATA KATILIMI
VE YEREL YÖNETİMLER

Prof. Dr. Hamza ATEŞ
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 
Siyasal Bilgiler Fakültesi,
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 
Bölümü

3 Nisan 2012- Ankara

Bir toplumda adil yapının oluşabilmesi; cinsiyet, yaş, inanç, köken vb. gibi ay-
rımlar gözetilmeden toplumu oluşturan tüm bireylerin toplumsal haklardan 
adil bir şekilde faydalanmalarına bağlıdır. Sürdürülebilir kalkınmanın sağlana-
bilmesi ve insanların yüksek yaşam standartlarına ulaşabilmesi; eğitim, sağlık, 
istihdam, güvenlik, sosyal yaşam vb. alanlarda kendilerine sunulan hakları eşit-
lik ve adalet ilkeleri doğrultusunda kullanabilmeleri ile doğru orantılıdır.

Bununla beraber, günümüzde pek çok ülkede özellikle kadınlar, çocuklar, en-
gelliler, yaşlılar gibi grupların mevcut hak ve sorumluluklardan eşit ve adil bir 
şekilde faydalanamadıkları görülmektedir. Yapılan araştırmalar, bu grupların 
içerisinde özellikle dünya nüfusunun % 51’ini oluşturan kadınların, kendilerine 
yaşadıkları toplum, kültür, aile vb tarafından yüklenmiş olan bir takım roller 
ve bu roller doğrultusunda ortaya çıkan beklentiler nedeniyle; bu haklardan 
yeterli düzeyde faydalanamadıklarını göstermektedir. Bu durum, kamusal hiz-
metlerin, kadın bakış açısı ve ihtiyaçları da dikkate alınarak planlanması ve uy-
gulanmasının önemini ortaya koymaktadır.

AB ülkelerinde kadınların kamusal alanlardaki konumuyla ilgili cinsiyet eşitliği 
politikaları oluşturulmuştur. Kadın haklarının insan hakları olarak tanınması ve 
yaşama geçirilmesi; kadın ve erkeklerin siyasal, kamusal yaşama ve yaşamın 
diğer tüm alanlarına eşit katılımlarının yerleşmesi yoluyla temsili demokrasinin 
gelişmesi; bireyin ekonomik bağımsızlığı, hem kadınlar hem de erkekler için iş 
ve aile yaşamını uzlaştırma; eğitim sistemleri süresince kızların ve erkeklerin 
aynı şartlardan faydalanması ve toplum içindeki dengesizlikleri kaldırma zo-
runluluğunun kadınlar ve erkeklerce ortaklaşa kavranması,  sorumlulukların 
paylaşılması bu politikalar arasında en dikkati çekenleri arasındadır. 
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Türkiye de dâhil olmak üzere, dünyanın çok büyük bir kısmında ise kadınların top-
lumsal hayata katılımı, iş imkânlarından adil bir şekilde yararlanmaları ve ailevi-
toplumsal işlevlerin cinsiyetler arasında dengeli bir şekilde dağıtılması konuların-
da önemli sorunlar bulunmaktadır. Ailenin toplumun temeli, kadının da ailenin 
vazgeçilmez bir üyesi olduğu dikkate alınırsa, kadının konumunun aile kurumunun 
sağlıklı şekilde sürdürülmesinde de hayati bir rolü olduğu anlaşılabilir. 

Bu bildiride, tarihsel süreçte kadınların konumu, Türkiye’de kadınların toplumsal 
hayata katılımında yaşanan sorunlar ve nedenleri, yerel yönetimlerin kadınların 
toplumsal katılımı için önemi ve kadınların toplumsal hayata katılımını sağlayıcı 
tedbirler ile katılım mekanizmaları konularına değinilecektir. 

I. TARİHSEL SÜREÇTE KADIN

A. Sanayi Öncesi Toplumlarda Kadın

İnsanların yerleşik bir yaşamı tanımadığı ve gezici küçük topluluklar hâlinde ya-
şadıkları ilkçağ toplumunda, erkeğin kadın karşısında üstün bir konumu yoktur. 
Hatta çocukları büyüten, kararları öncelikle alan, tabuları seçen, tabiatın sırları-
nı çözüp bilen kadındır; kadına saygı gösterilmekte ve ondan korkulmaktadır. Bu 
dönemde insanlar, avlandıklarıyla ve doğada buldukları meyve, kök-bitkiler ve 
otlarla beslenmişlerdir. Bu insanlar, kök ve meyve toplama işini kadın-erkek hep 
birlikte yapmışlardır. Topladıklarını da cinsiyet ya da yaş ayırımı yapmaksızın eşit 
olarak tüketmişlerdir. 

İlkel toplumda ilk işbölümü, kadınla erkek arasında olmuştur. Artık erkekler kara 
ve deniz avcılığı yaparken; kadınlar, yavrularını beslemek ve korumakla meşgul 
olmuş ve kök toplamaya başlamışlardır. Ancak erkeklerin avlanmasının nedeni 
daha güçlü olmaları değildir. Kadın, tek besini ana sütü olan çocuğu beslemek zo-
rundadır ve dolayısıyla çocukla da ilgilenmesine olanak sağlayan kök toplama işini 
üstlenmiştir. Ayrıca kadının doğum öncesi ve sonrası, ağır işlerle uğraşması ola-
naksızdır. Bu işbölümü sonucu, üretim bölüşümü eşit olmuştur. Avlanan erkekler 
de, kök toplayan kadınlar da ortaklaşa ürettiklerinden eşit pay almışlardır.

Feodal topluma gelindiğinde, özel mülkiyetin ve sınıflı toplum yapısının ortaya 
çıktığı görülmektedir. Özel mülkiyetle yeni işbölümünün ve değişimin belirginleş-
mesinin yanı sıra kan bağının çözülmesiyle kabileler tek tek varlıklarını sürdüre-
mez duruma gelmişlerdir. Bunun sonucunda, kendi istekleri veya yapılan baskılar 
nedeniyle güçlü bir kabile etrafında birleşerek federasyonlar kurmuşlardır (Es, 
2008:192).  Bu dönemde, geçici veya çoklu evlenmenin yerini, ancak erkeğin bo-
zabildiği tek eşli evlenme (monogami) almıştır. 
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Feodal toplumda, temel üretim birimi aile olmuştur. Temel üretim biriminin aile 
olması, üretime katılacak insan gereksinimini artırmıştır, bu da kadının daha 
fazla çocuk doğurmasını gerektirmiştir. Geniş aile birimlerinin egemen olması, 
ailenin diğer bireyleri ile birlikte kadını da üretime çekmiştir. Özellikle kırsal böl-
gelerde, tarımsal faaliyetlerde yoğun bir şekilde kadın işgücünden yararlanıldı-
ğına tanık olunmaktadır. Buna ek olarak, kadın ve kız çocuklarının ise, daha çok 
evlerde hizmetçi ve uşak olarak çalıştırıldığı bilinmektedir. Önceleri bu tür işler 
karın tokluğuna yapılmış, daha sonraki yıllarda ise kadınların bir ücret karşılığı 
ve iş ilişkisi içinde çalışmaları giderek yaygınlaşmıştı. 15. ve 18. yüzyıllar arasın-
da, kasaba ve kentlerde, küçük sanat kollarında meydana gelen önemli geliş-
melerle birlikte, lonca üretim düzeninin giderek önem kazandığı görülmektedir. 
Lonca düzeni içinde; lonca otoritesi ve denetimi altında bazı sanayi kollarında 
yaygın ve yoğun biçimde olmasa bile, kadın çalışanlara rastlanmış, hatta daha 
sonraki yıllarda, yalnızca kadınların çalıştığı bazı iş kolları doğmuştur. Nitekim 
Ortaçağ’da Avrupa’da terzilik, ayakkabıcılık ve fırıncılık, kadınların erkekler ile 
birlikte en yoğun olarak çalıştıkları işkollarının başında gelmiştir (Es, 2008:192).

B. Sanayi Toplumlarında Kadın

On sekizinci yüzyıl, pek çok yazar tarafından, insanlık tarihinde “en çok deği-
şen ve değiştiren” yüzyıl olarak değerlendirilmektedir. Bu durumda, bu yüzyıla 
damgasını vuran Sanayi Devrimi’nin önemli bir rolü vardır. Bu dönemde eğir-
me ya da dokuma, el tezgâhlarında yapılmaktan çıkmış, fabrikalara taşınmıştır. 
Dokumanın, el tezgahlarında yapıldığı dönemlerde, ev ve iş aynı yer anlamına 
gelirken, sanayileşme, ev ve iş arasında hızlı ve keskin bir işbölümü yaratmıştır. 
Evle iş arasındaki bölünme, erkekle kadın arasındaki işbölümünü derinleştir-
miştir. Erkek para kazanan ana unsur olmuş ve kadına da çocuk bakımıyla ev 
işlerini çekip çevirmek kalmıştır. Ne var ki kadın aynı zamanda ailenin gelirine 
destek olmak için ev dışında da çalışmak zorunda kalmıştır. Kadınlar, patronlar 
tarafından ucuz işgücü kaynağı olarak ve erkek işgücünün zor bulunduğu ya da 
ihtiyaç duyulduğu savaş gibi durumlarda kendisine başvurulabilecek en önemli 
adres olarak görülmüştür (Humpries, 2001:4).

19. yüzyılda başta İngiltere olmak üzere, birçok batılı ülkede sanayileşme, do-
kuma imalatı ile başlarken, toplam işgücünün önemli bir bölümünü de kadınlar 
oluşturmuştur. Bunun en önemli nedeni de, kadının ucuz işgücü olarak görül-
mesi olmuştur. Bu olumsuz duruma rağmen Sanayi Devrimi, kadınların ilk kez 
ekonomik bir gelir karşılığı başkası hesabına çalışmaya başlamasını gerçekleş-
tirmesi açısından en önemli tarihsel gelişme olarak değerlendirilmektedir (Ay-
taç, 200:5). 
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19. yüzyılın sonlarına doğru metalurji, kimya ve otomotiv sektörlerindeki hızlı 
gelişme, üretim sürecinde yer alan kadın işgücü sayısını geçmişe oranla, büyük 
ölçüde sınırlandırmıştır. Buna karşılık, I. ve II. Dünya Savaşı’nın yaşandığı yıllara 
gelindiğinde, kadın işgücünün ekonominin tüm kesimlerinde sayıca arttığına, 
özellikle de savaş sanayinde silah altında bulunan erkek işgücünün yerini aldı-
ğına tanık olunmaktadır. Bu dönemde kamu ve hizmet sektörlerinde yaşanan 
büyüme, kadınların toplam işgücü içindeki oranlarını hızla artırmıştır. (Tokol, 
1999:19). Ayrıca, II. Dünya Savaşı’ndan sonra uluslararası sosyal politikanın ge-
lişiminde de önemli adımlar atılması, kadın işgücünü koruyucu ve destekleyici 
hukuksal düzenlemelerin geliştirilmesine yol açmıştır (Koray, 1992:93). 

1950’li yıllardan günümüze dek kadın işgücü açısından dikkati çeken en önemli 
nokta, çalışma yaşamında aktif olarak yer alan kadın sayısındaki artıştır. 1950’de 
15-64 yaş grubundaki kadın nüfusun gelişmekte olan ülkelerde % 50’si, geliş-
miş/endüstrileşmiş ülkelerde % 47’si ekonomik olarak aktif görünmektedir. 
Buna karşılık; gelişmekte olan ülkelerde aktif görünen kadınların %87’si tarım 
sektöründe yer alırken; endüstrileşmiş ülkelerde % 47’si tarım sektöründe yer 
almaktadır. Gelişmiş ülkelerde 1950 yılında aktif nüfus içinde kadınların oranı 
%36.7 iken, 1975’te % 40.6, 1985 yılına gelindiğinde ise; % 41.4 olmuştur. Yine, 
gelişmiş ülkelerde; 1985’lere gelindiğinde; kadınların hem tarım dışı sektörlerde 
çalışmasının yaygınlaştığı, hem de aktif kadın nüfusun oranın % 47’den % 58’e 
yükseldiği görülmektedir. Buna karşılık; 1985 yılında, gelişmekte olan ülkelerde 
aktif kadın nüfusun oranı % 49 dur (Es, 2008:194). 

C. Küreselleşme ve Kadın

Küreselleşme bugün çok sık kullanılan bir slogan sözcük haline gelmiştir. Bu 
sözcük, değişen sosyal ve ekonomik ilişkiler sürecini yansıtmaktadır. Özellikle 
emek pazarındaki değişim ve gelişmelerin günümüzde aldığı biçim bu sürecin 
ana belirleyicilerinden biri olmaktadır (Kümbetoğlu-Çağa, 2000:1). Küreselleş-
me, son 20 yıldır en çok tartışılan konulardan birisi olmuştur. Küreselleşme 
sözcüğünün, daha önceki dağınık ve sürekli olmayan kullanımına karşın, küre-
selleşme terimi 1980’lerin başına, hatta ortalarına kadar akademik çevreler ta-
rafından önemli bir kavram olarak kabul görmemiştir. Küreselleşme sürecinin 
ortaya çıkmasında ve hızlanmasında teknolojideki gelişmeler, bilgi ekonomisi-
nin öne çıkması, dünyada neo-liberal politikaların yükselişi, çok uluslu sermaye-
nin küresel bir pazara yayılışı etkili olmuştur. (Robertson, 1999:21)

Genel olarak küreselleşmenin kadınlar açısından sonuçlarına bakıldığında, aşa-
ğıdaki olumsuz tablo görülmektedir. (Es, 2008: 195)
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•	 6	milyarı	aşan	dünya	nüfusunun,	çoğunluğu	kadın	ve	çocuklardan	oluşan	4	
milyarı, görece yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Mutlak yoksulluk sı-
nırının altında yaşayan 1.3 milyar bireyin, %70’ini kadınlar oluşturmaktadır.

•	 Son	otuz	yılda,	dünyanın	zenginliği	beş	kat	artmıştır.	Bu	süreçte	dünyanın	
en zengin %20’si ile en yoksul %20’si arasındaki uçurum ikiye katlanmıştır.

•	 Dünya	nüfusunun	 yarısını	 oluşturan	 kadınlar,	 dünyadaki	 toplam	üretimin	
2/3’ünü üretmelerine rağmen, toplam gelirin sadece %5’ini alabilmektedir-
ler.

•	 Kadınların,	 küresel	 işgücüne	 katılımı	 ülkeler	 arasında,	 güvencesiz,	 ucuz	
ve vasıfsız bir işgücü hareketine yol açmıştır. Örneğin, Polonyalı kadınlar, 
Almanya’da yaşlılara bakmaya, Moldovalı kadınlar Türkiye’de çocuk bakma-
ya ve ev işlerinde çalışmaya başlamıştır. Ayrıca küreselleşme, özellikle teks-
til sektöründe kadınlar üzerinden yüksek kârların elde edildiği ucuz emek 
sömürüsüne yol açmıştır. Dünyadaki küçüklü büyüklü birçok şirket, Dünya 
Ticaret Örgütü’nün bu duruma fırsat veren yasaları sayesinde, ucuz işgücü-
ne yatırımlarını hızlandırmışlardır.

•	 Yeni	 liberal	politikaların	uygulandığı	AB	ülkelerinde	de	kadınlar	açısından	
durum fazla değişmemektedir. Sosyal harcamalarda hızlı bir kesintinin ol-
ması, kadınları olumsuz yönde etkilemektedir. Kadınlar sanıldığından daha 
düşük ücretler almaktadırlar. Örneğin, aynı işi yapan erkeklere göre kadın-
lar, İspanya’da %27, İtalya’da %20 ve Hollanda’da %24 daha az ücret al-
maktadırlar.

•	 Dünya	Bankası	verilerine	göre,	dünyada	her	üç	kadından	biri	fiziksel	ya	da	
cinsel şiddete uğramaktadır. Çağdaş bir kölelik sistemi olarak uluslararası 
ağ oluşturan fuhuş sektörü gelişmiş durumdadır. Birleşmiş Milletler’in tah-
minlerine göre dünyada 4 milyon kadın ve çocuk, alınıp satılmaktadır. Bu 
ticaretin yıllık cirosu 17 milyar dolardır. Pek çok ülkenin milli gelirinin %2 
ila 14’ü kadın ticaretinden sağlanmaktadır. Türkiye’de de sadece İstanbul’da 
kayıtlara geçen 10 – 17 yaş arası 500 kız çocuğunun bu şekilde çalıştırıldığı 
saptanmıştır.

Ekonomik şiddet, ekonomik kaynakların ve paranın, kadın üzerinde bir yaptırım, 
tehdit ve kontrol aracı olarak kullanılması, kadınların çalışma ve gelir sağlama 
özgürlüklerinin ellerinden alınması, mal alıp satmalarının engellenmesi, gelirle-
rine el konulması, gelir sağlamak üzere çalıştırılmaya zorlanması gibi eylemleri 
ifade etmektedir. Kadınların ucuz işgücü olarak görülüp, çok düşük ücretlerle 
ve sosyal güvencesiz çalıştırılmaları da, ekonomik şiddetin iş hayatındaki gö-
rüntüsü olarak ortaya çıkmaktadır.
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Bu olumsuz şartlara rağmen son yirmi yılda kadınların toplumsal hayattaki gö-
rünürlüğü artmış olduğu gibi, toplumsal hayat katılım taleplerinde de gözle gö-
rülür bir artış gözlenmektedir. Bu durumun nedenleri, şöyle sıralanabilir: Eğitim 
seviyesinin yükselmesi, yazılı ve görsel medyanın etkisi, gelir seviyesinin art-
ması, muhafazakar camianın da kendine güveninin gelmeye başlaması ve fark-
lı hayat tarzlarına uygun alternatif sosyalleşme imkanlarının artması. Ayrıca, 
özellikle bazı mesleklerde kadınların temsil oranı gözle görülür şekilde yüksek 
olup, hatta Avrupa ve Dünya standartlarının üzerinde olanlar bile olmaktadır. 
Örneğin, kamu çalışanları arasında kadın oranı %33, akademisyenler arasında 
% 39.7, hukukçular arasında % 19.7 ve doktorlar arasında %33.8’dir.

II.  TÜRKİYE’DE KADINLARIN TOPLUMSAL HAYATA KATILIMI’NIN 
ÖNÜNDEKİ ENGELLER

Kadınların toplumsal hayata katılımı konusunu değişik boyutları ile ele almak-
ta fayda bulunmaktadır. Bunlardan ilki, günlük hayatın belirleyicileri arasında 
başat konum elde eden “yerleşim yeri”nin kadınların toplumsal hayat katılımı-
na uygun olup olmaması boyutudur. Özelikle 19. yüzyıldan itibaren en önemli 
toplumsal dönüşüm aktörlerinden olan kentleşme ve kentlileşme eğilimi, ka-
dınların iş ve toplum yaşamlarında önemli dönüşümler yaşanmasına neden 
olmuştur. Her ne kadar, kentlerin özgürleştirici bir yönü olsa da, kentlerde de 
mekansal kurgunun erkeklere göre oluşturulduğu gerçeği yadsınamaz. Bir baş-
ka deyişle, geleneksel toplumsal cinsiyet normlarının kadına yönelik belirlediği 
roller doğrultusunda gelişen kentler, çoğunlukla erkek kullanıcıların beklenti 
ve ihtiyaçlarına göre şekillenmiş, kadınlar bu mekansal kurguda ikinci planda 
kalmışlardır. Günümüzde kadınların toplumsal, ekonomik ve mekansal alanda 
kentsel hayata katılımının artmasıyla birlikte, mekanın ve planlamanın içeriği-
nin kadınların beklentilerine yönelik geliştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Kadınların toplumsal hayata katılımının ikinci boyutu, toplumun ve özellikle ka-
dınların kendilerinin, kadınların toplumsal hayattaki rollerini algılama biçimidir. 
Bu algı, kadınların toplumdaki işlev ve rollerini belirlemekte önemli olduğu gibi, 
kadınların katılım talep ve arzularına da etki edecektir. Kadınlar toplum içindeki 
rollerini nasıl algılamaktadır? Bu sorunun cevabını 2007 yılında yapılan “Kadın-
ların Toplum İçerisindeki Rollerinin İrdelemesi, Farkındalık, Memnuniyet Düzey-
leri ve Yaşadıkları Temel Sorunlar” (Bektaş, 2009) araştırmasındaki sonuçlar 
yansıtmaktadır. Bu sonuçlara göre: 

1. Çalışmayan kadınlara, çalışmak isteyip istemedikleri sorulduğunda % 56’sı 
çalışmak istediğini, % 44’ü ise istemediğini belirtmiştir.
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2. Çalışmak istediğini belirtenlere (% 56’lık kısım), kendileri için uygun gördük-
leri işler sorulduğunda % 23’ü öğretmen, % 15 ‘i devlet memuru, % 13’ü her-
hangi bir iş ve % 11’i ise masa başı iş yanıtlarını vermişlerdir. Bu da kadınların 
toplumda kadınlara mahsus olarak görülen işlerde çalışmayı içselleştirdikle-
rini göstermektedir. 

3. Çalışmak istemediğini belirtenlere (% 44’lük kısım), neden çalışmak iste-
medikleri sorulduğunda alınan cevaplar da konumuz bakımından oldukça 
aydınlatıcıdır. Çünkü bu kadınların % 20’si çalışmak istemediğini, % 18’i eş 
veya ailenin izin vermediğini, % 18’i kesim çocuklarını bırakacak yer olmadı-
ğını ve % 15’i ailede bakıma muhtaç bireylerin olduğunu belirtmiştir. Bu du-
rum, kadınların sadece istihdama değil toplumsal hayatın diğer kısımlarına 
da katılma konusundaki temel engeller konusunda fikir vermektedir. Buna 
göre, kadınların toplumsal hayata atılım konusunda eş veya ailelerinden izin 
almak zorunda olmaları, çocuklarla ilgilenme zorunluluğu ve ailedeki ba-
kıma muhtaç kişilerle ilgilenmenin kadınların görevi olarak algılanması, en 
önemli katılım engelleri arasındadır.

4. Eğitim düzeyi ve istihdama katılım ilişkisi de oldukça ilginç görünmektedir. 
Buna göre; ilkokul mezunlarının % 6.1’i, ortaokul mezunlarının % 8.1’i, lise 
mezunlarının % 30.4’ü, yüksek okul mezunlarının % 62.2’si, üniversite me-
zunlarının % 53.2’si, yüksek lisans yapanların % 50’si ve doktora yapanların 
% 100’ünün çalışma hayatına katıldıkları görülmüştür. Okur yazar olmayan-
ların hiçbiri çalışma hayatına katılmamıştır. Bu da eğitim ile toplumsal haya-
ta katılım arasında doğru ilişki olduğunu göstermektedir.

5. Çocuk sayısı ve çalışma durumu ilişkisi de oldukça ilginç görünmektedir: 1 
çocuk sahibi kadınların % 59.7 ‘si, 2 çocuk sahibi kadınların % 68’4’ü, 3 ço-
cuk sahibi kadınların % 87.7’si, 4 çocuk sahibi kadınların % 96.4’ü ve 5 ve 
üzeri çocuk sahibi olan kadınların tümü çalışma hayatından uzakta kalmıştır. 
Görüldüğü gibi, çocuk sayısının fazlalığının toplumsal hayatın önemli unsur-
larından birisi olan istihdama katılım konusunda olumsuz etkileri olmakta-
dır.

6. Yukarıda belirtildiği gibi, kadınların rol algılarının da toplumsal hayata ka-
tılım konusunda önemli etkileri bulunmaktadır. Aynı araştırma sonuçları-
na göre, Türkiye’deki kadınların bakış açısından kadının en önemli görevi 
sıralaması şöyle görünmektedir: % 37.8 ev işi yapmak, % 27.6 çocukların 
bakımı, % 11.5 ailenin huzurunu sağlamak, % 5.5 yuvayı ayakta tutmak,  
% 4 sorumluluk sahibi olmak ve aileyi yönetmek, % 3.7 iyi bir eş olmak, % 
2.1 kendi ayakları üzerinde durmak, % 1,6 topluma sağlıklı bireyler yetiştir-
mek, %0.5 eşine hizmet vermek ve % 0.3 iyi bir evlat olmak.
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7. Kadınların erkeğin görevi olarak gördükleri hususlar da yine toplumsal 
normlarla uyum halinde görünmektedir. Kadınlara, erkeğin en önemli göre-
vi sorulduğunda, % 56.4’ü evin geçimini sağlamak, % 13.9’u aileyi korumak, 
% 5.8’i iyi bir eş olmak ve % 5’i iyi bir baba olmak şeklinde cevap vermiştir.

Görüldüğü gibi, toplumun kadın ve erkek için öngördüğü standart normlar, ka-
dınlar arasında da genellikle içselleştirilmiş görünmektedir. 

Kadınların toplumsal hayata katılımı konusunda üzerinde durulması gereken 
üçüncü boyut, katılım konusundaki ortam ve imkânlardır. Türkiye’de kadınların 
toplumsal hayata katılımı ile ilgili aşağıda verilen istatistiki bilgiler, bu boyut 
bakımından da kadınların olumsuz şartlara sahip olduğunu göstermektedir. Ör-
neğin, 

✓ Türkiye’de çalışma imkânı bulan kadınların sadece % 0,9’u işveren ve  
% 9,8’i kendi hesabına çalışan konumundayken, % 32,8’i ücretli işçi ve  
% 56,5’u ücretsiz aile işçisi durumundadır. 

✓ Kadınların işgücüne katılım oranı %22.5 düzeyinde bulunmaktadır.  

✓ İşgücüne katılan kadınların %72’si tarımda çalışmakta olup,  yalnızca %0.4’ü 
sosyal güvenlik kapsamında bulunmaktadır.

✓ Sanayi işçisi kadınların %75’i tekstil sektöründe sosyal güvencesiz ve sağ-
lıksız koşullarda çalışmaya devam etmektedir.

✓ Türkiye’de 6 milyon çalışan kadının yalnızca % 18.7’si sosyal güvenlik kapsa-
mındadır. 

✓ Kadınlar işe girişte ve belirli işlere yönlendirmede, ücretler, izinler ve sosyal 
haklarda,  yükselme ve mesleki eğitim olanaklarından yararlanmada sıklıkla 
ayrımcılığa uğramakta ve işyerinde cinsel tacize maruz kalmaktadır. 

 1980’lerden sonra tüm dünyada görülen hızlı değişimler Türkiye’de de yan-
sımasını bulmuştur. Bu dönem içinde çevre hareketi ile birlikte kadın hare-
keti ön plana çıkmış ve uluslararası alanda çalışmalar yoğunlaşmıştır. Güneş 
Ayata (1998), 1980 sonrası kadınların siyasal yaşama katılımında önemli de-
ğişiklikler olduğunu belirterek bunları dört ana etkene bağlamaktadır:

❒ Birincisi, 12 Eylül rejiminin etkileridir. Kemalist bir perspektifle “kadının sim-
gesel özelliği” savı ile oluşturulan Danışma Meclisi’ne –nispeten- yüksek 
oranda kadın üye atanmıştır. Ayrıca 12 Eylül ile birlikte siyasi partiler bünye-
sindeki kadın kollarının yasaklanmasının, kadınları “erkekçe” siyaset yapma-
ya teşvik anlamına geldiği söylenebilir.
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❒ İkinci olarak, 1980’lerle birlikte yükselen ve güç kazanan kadın hareketinin 
etkisiyle “kadın sorunu” ülke gündeminin önemli maddelerinden biri hali-
ni almıştır. Kadın hareketi, gerçekleştirdiği çalışma ve faaliyetlerle “kadın 
sorunu”na dikkat çekilmesinde önemli rol oynamıştır.

❒ Üçüncü etken ise “değişen kadın imajlarına” ilişkindir. 1980’lerle birlikte 
“fedakâr anne, iyi eş” imajı yerini liberal söylemle çizilmiş ekonomik olarak 
özgür, kariyer sahibi, feminist söylemden haberdar, kadın cinselliğine sahip 
çıkan “modern kadın” imajına bırakmaya başlamıştır. Bu yeni model, kadının 
toplumda başarılı ve yarışmacı olmasını talep ederken aynı zamanda kadın-
lara “kadın kimliklerini” reddetmemeyi de önermiştir.

❒ Son olarak bu dönem için önemli gelişmelerden biri de ilk defa bir kadının 
büyük bir siyasal partinin başına geçerek Başbakan olmasıdır. 1993 yılında 
Tansu Çiller’in Başbakan olması – rol model olarak birçok kadını siyasete 
girmeye özendirmiştir. (Çadır, 2011:37) 

“AB Komisyonu Cinsiyet Eşitliği Raporu” (2008) verilerine göre; Avrupa Birliği 
ülkeleri ile karşılaştırıldığında Türkiye’de kadınların istihdam ve toplumsal ha-
yata katılım konusunda durumunun pek iç açıcı olduğu söylenemez. Örneğin; 
AB ülkelerinde kadın istihdam oranı % 57.2  iken Türkiye’de % 26.1, kadın yö-
netici oranı AB ülkelerinde % 33 iken Türkiye’de % 7.8, AB ülkelerinde ortala-
ma % 24 olan kadın politikacı oranı  Türkiye’de % 9.1, part-time kadın istihdamı 
AB ülkelerinde % 31.2  iken Türkiye’de % 17.8, ve üniversiteli kadın oranı AB 
ülkelerinde %58.9 iken Türkiye’de % 43 seviyesinde bulunmaktadır. 

Ülkemizin dünya sıralamasındaki yerine bakıldığında da tablonun çok değiştiği 
söylenemez. Örneğin, 2009 yılı BM Kalkınma Programı Cinsiyete Dayalı Geliş-
me Endeksi verilerine göre, Türkiye 109 ülke içinde 101’inci sırada yer almakta-
dır. Dünya Ekonomik Forumu Küresel Cinsiyet Uçurumu Endeksi 2009 verileri-
ne göre,  Türkiye 134 ülke arasında ekonomik katılım ve fırsatlar alanında 130, 
politikaya katılımda 107, eğitime katılımda 110 ve genel sıralamada 129. sırada 
bulunmaktadır. 

III.  YEREL YÖNETİMLER VE KADINLARIN YEREL DÜZEYDE TOPLUM-
SAL HAYATA KATILIMI SORUNU

“Kadın sorunları” diye bilinen alan, özellikle son on yılda ayrıntılı biçimde tanım-
lanmış ve kategorileştirilmiştir. “Eğitim – Sağlık – İstihdam – Şiddet – Siyaset” 
olarak kategorileştirilen alanlara ilişkin temel veriler sağlanmış ve sorunlar bü-
yük ölçüde tespit edilmiştir. Ancak bu belirginlik ve “tamamlanmışlık” algısı, bu 
çerçeve içinde yer almayan sorunların görülmesini neredeyse tamamen engel-
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lemektedir. Bir başka deyişle, kadın sorunlarının bu genel kategorileştirme için-
de ele alınmasının özgül yerel sorunları görünmez kılmasına neden olmaktadır. 
Dolayısıyla, sorunu çok boyutlu olarak ele almak ve daha geniş bir perspektif 
içinde çözüm önerileri geliştirmek gerekmektedir. 

Bu perspektifin oluşturulmasında kadınların istihdama ve politika oluşturma 
süreçlerine daha aktif katılmasının sağlanması yanında, özellikle yerel nitelik-
teki ihtiyaçlarının karşılanması ve yerel düzeyde toplumsal ve siyasal alan daha 
aktif katılımın gündeme getirilmesi önem taşımaktadır. Çünkü yerel yönetimle-
rin kadınların yaşamlarına etkileri, ilk anda tahmin edilenden çok daha fazladır. 
Türkiye’de belirli kentsel alanlara ilişkin yapılan çok sayıda çalışma ve araş-
tırma, “kadınların çoğunluğu için temel yaşam çevresi, ev ve yakın çevredir” 
önermesini doğrulamıştır. Çöp toplamadan toplu taşıma ve sosyal yardımlara 
kadar, yerel hizmetlerin çoğunun doğrudan kullanıcısı kadınlardır. Yerel yöne-
timler de, yaşam çevremizle ilgili olarak mekansal, toplumsal, sosyo-kültürel, 
ekonomik, tüm ortak gereksinmelerimizi karşılamayı, ortak sorunlarımızı çöz-
meyi amaçlayan kurumlardır. 

Kadınların ve erkeklerin yerel yönetimler tarafından sunulan sosyo-ekonomik 
ve mekânsal hizmetlerden yararlanmaları farklı düzenlemeler gerektirdiği gibi 
iki grubun ihtiyaçları, sorunları ve beklentileri de  aynı değildir. Aynı şekilde 
“yerel hizmetler” ile ilgili politikalar ya da politika yokluğu, kadın ve erkekleri 
farklı biçimlerde etkiler. Örneğin, hizmetler kalite ve maliyet bakımından uy-
gun değilse, bu yetersizlik kadınlar tarafından, geleneksel kadın etkinliklerinin 
daha da ağırlaşmasıyla karşılanacaktır (çocuk bakımı, temizlik, alış-veriş, yaşlı 
ve hasta bakımı, vb).

Öte yandan, sorun yalnızca hizmetlerin yetersizliği nedeniyle ücretsiz aile eme-
ğinin artmasından ibaret de değildir. Aynı zamanda, yerel hizmetlerinin cinsi-
yete duyarsız oluşunun sonuçları da önemlidir. Pek çok hizmet, düzenleme ve 
politika, cinsiyet açısından tarafsız görünse de, gerçekte yarattıkları sonuçlar 
açısından, kadın yanlısı değildirler. Hatta, yerel yönetimlerin politika, plan, prog-
ram, projeleri ve bunlara bağlı uygulamalarının çoğunlukla cinsiyete duyarlı ol-
maktan uzak olduğu söylenebilir. Örneğin, alışveriş merkezlerinde ve kamusal 
binalarda çocuk bakım mekanları bulunmamakta, parklar kadın ve ailelerin gü-
venle gezebileceği mekanlar olmaktan uzak bulunmakta ve caddelerde çocuk 
arabaları için rampalar bulunan kent sayısı yok denecek kadar az durumdadır.

Öte yandan, kadınların ihtiyaç ve haklarının yerel düzeyde temsilini sağlaya-
cak mekanizmaların da yeterince gelişmiş olduğu söylenemez. Yerel meclis-
ler (il genel ve belediye meclisleri), var olan yapıları içinde kadınlar, yoksullar,  
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engelliler vb. dezavantajlı grupların temsil edilmesinde yeterli değildirler. Özel-
likle kadınların yeterli temsilden yoksun olmaları sadece kadınların sistematik 
olarak erkekler tarafından temsil edilmesi anlamına gelmemekte, aynı zaman-
da, ihtiyaç ve sorunlarının da yerel karar alma mekanizmalarına yansımasının 
yetersiz olduğunu göstermektedir.

Yerel yönetimlerin kadınların toplumsal hayata katılımındaki rolünün iki temel 
boyutu bulunmaktadır: Kadınlara yönelik yerel hizmetler sunma ve kadınların 
yerel düzeyde temsilini sağlama.

Yerel hizmetlerin kadınların yaşamlarını kolaylaştırıp, konumlarını güçlendir-
mekteki önemi çok fazladır.  Yerel yönetimlerin ellerindeki temel araç ise, ka-
dınlara yönelik yerel yönetim hizmetleridir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de uzun sayılabilecek yerel yönetimler tecrübesi göstermiştir ki, herkese eşit 
yerel kamu hizmeti anlayışı sonuçta eşitlik sağlamamakta, yerel hizmet sunu-
munda kadınların gereksinmelerinin özellikle dikkate alınması gerekmektedir. 
“Cinsiyete duyarlı yerel hizmet” olarak adlandırabileceğimiz bu hizmet türü iki 
temel kategoride incelenebilir: 

1. Kadınların gündelik yaşam yükünü azaltmaya yönelik hizmetler ve kadınlara 
özel yerel yönetim hizmetleri, (yerel yönetimlerimizde sınırlı düzeyde uygu-
lanmaktadır)

2. Tüm hizmetlerin özel olarak kadınların da ihtiyaçlarını düşünerek program-
lanması ve uygulaması (henüz temenni düzeyindedir). 

Yerel yönetimlerin kadınların toplumsal hayata katılımındaki rolünün ikinci 
boyutu olan yerel yönetimlerde kadın temsili konusunda da ülkemizde önemli 
sorunlar bulunmaktadır. Sancar’a (2008) göre Türkiye’de kadınların yerel siya-
sete katılma özellikleri diğer ülkelerle karşılaştırıldığında ters bir eğilim göster-
mektedir. Dünyanın birçok ülkesinde kadınlar ulusal düzeydeki siyasette ciddi 
bir temsil düzeyine ulaşamasalar bile, yerel siyasal kararlara katılmada daha 
başarılı olabilmektedirler. Ancak ülkemizde bu durumun tersi gerçekleşmek-
tedir”.Yerel yönetimlerin seçilmiş karar organları olan, belediye meclisleri ve 
il genel meclislerinde kadınlar ancak %2 oranında temsil edilmekte olup, 3234 
belediye başkanından yalnızca 18’i (%0,6) kadındır. AB ülkelerinde ise, seçilmiş 
her 5 yerel yöneticiden biri kadındır. Kadınların belediye meclislerinde temsil 
oranı İsveç’te %41, Finlandiya’da %30, Almanya ve Hollanda’da %23, İtalya’da 
%22 düzeyindedir.  Halbuki, yerel demokrasinin gelişmesinde kadınların karar 
alma mekanizmalarına katılımının da önemli bir rolü olduğu bir gerçektir. Ka-
dınların yerel düzeyde daha yüksek oranda temsili “toplumsal cinsiyete duyar-
lı” kararlar alınmasını sağlayabilir. (KSGM, 2008). 
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Ülkemizde yerel siyasette kadın temsiline bakıldığında, kadınların mahalli ida-
relerde TBMM’den çok daha düşük bir oranda yer aldıkları görülmektedir. 2009 
Mahalli İdareler Seçim Sonuçları’na göre yerel yönetimlere seçilen 301.759 ki-
şinin sadece 3.709’unu kadınlar oluşturmakta olup, % 1,22’lik bir orana denk 
gelmektedir. Seçilen 3000’e yakın belediye başkanının sadece 27’si kadındır. 
81 il merkezinden ikisinde 12 kadın belediye başkanı seçilmiştir. İl Genel Mec-
lisi üyeliğine seçilenlerin % 3,25’ini, Belediye Meclis üyeliğine seçilenlerin ise  
%4,21’ini kadınlar oluşturmaktadır (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, 2009).

IV.  YEREL YÖNETİM MEVZUATI VE KADINLARIN TOPLUMSAL YAŞAMA 
KATILIMI

Kadınların toplumsal hayata katılmasında yerel yönetimlerin rolünün önemli 
olmasına, yerel hizmetlerin kadınları daha fazla ilgilendirmesine ve yerel dü-
zeyde kadınların temsili ile yerel hizmetlerin cinsiyete duyarlı olarak düzen-
lenmesi daha kolaydır. Buna rağmen kadınların yerel düzeyde temsili ve yerel 
hizmetlerin halen yeterince cinsiyete duyarlı olmamasının kültürel, sosyolojik, 
psikolojik ve siyasi pek çok nedeni bulunmaktadır.  

Peki, mevcut mevzuatın bu konuda yetersiz olması da önemli bir neden olabilir 
mi? Bu konudaki kanaatimiz, cari yerel yönetim mevzuatı yeterli olmasa da, 
mevcut durumun iyileştirilmesi için yerel yönetim mevzuatında kullanılabilecek 
pek çok araç ve hükmün bulunduğudur.

Bu konunun daha detaylı olarak incelenmesi, kendilerine gelen talepleri zaman 
zaman mevzuatı gerekçe göstererek değerlendirmeye yerel yöneticilerin ik-
nası bakımından da önemlidir. Aşağıda, kadınların, özellikle de örgütlü kadın-
ların, yerel yönetimlere ilişkin yasal haklarına ve yerel yöneticilerin, kadınlara 
yönelik görev ve sorumluluklarına ilişkin yasa ve yönetmelik maddeleri kısaca 
incelenecektir.

Ülkemizde yerel yönetimlerle ilgili temel yasal düzenlemeler şunlardır: 

❒ 5393 sayılı Belediye Kanunu (13.07.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlandı.)   

❒ 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu (23.07.2004 tarih ve 25531 sa-
yılı Resmi Gazete’de yayımlandı.) 

❒ 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu (04.03.2005 tarih ve 25745 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlandı.) 
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Yerel yönetimlerin çalışma usulü ve hizmet sunum yöntemlerine ilişkin yönet-
meliklerin bazıları ise şunlardır: 

❒ 5302 sayılı yasanın 65. maddesi ile 5393 sayılı yasanın 77. maddesine da-
yanarak İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmet-
lerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği (09.10.2005 tarih ve 25981 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlandı) 

❒ 5393 sayılı yasanın 19. maddesine dayanarak İçişleri Bakanlığı’nın hazırla-
dığı Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği (09.10.2005 tarih ve 25981 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlandı) 

❒ 5302 sayılı yasanın 11. maddesine dayanarak İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı 
İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği (09.10.2005 tarih ve 25981 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlandı).

A.  Yerel Yönetim Mevzuatı Uyarınca Yerel Yönetimlerin Kadınların  
Toplumsal Hayat Katılımını Teşvik ve Destek Bağlamında  
Yapabilecekleri

Yukarıda sayılan mevzuatta, kadınların toplumsal ve siyasal hayata katılımını 
kolaylaştıran ve özendiren çeşitli hükümler bulunmaktadır. Bunların önemli gö-
rülen bazıları şunlardır:

•	 Kentli Hakları: Kadınların, kent planlama süreçlerini de içeren karar alma 
süreçlerine katılmaları; gereksinme ve sorunlarının yansıtılması için uygun 
kanallar, cinsiyet eşitsizliklerine ve farklılıklarına duyarlı yeni bir kent yöne-
timi yaklaşımını benimsemeyi kolaylaştırabilir. Çünkü, sağlıklı, yaşanabilir, 
sürdürebilir kentler ve kentsel çevreler oluşturmak için toplumun yarısını 
oluşturan kadınların kentli haklarından gerçek anlamda yararlanmalarına 
imkan sağlamak gerekir.

Kent Yönetimi ve Kent Planlaması: Her ne kadar mevcut yasal düzenlemeler 
cinsiyet ayrımcı bir yaklaşım içermiyor olsa da, gerçekte kadınların kentsel 
haklardan yararlanmaları, farklı bir politika ve strateji gerektirmektedir. Kent 
yönetimi ve planlamasında kadınların ihtiyaçlarının özellikle dikkate alınması 
gerekmektedir. Yerel yöneticiler, planlama aracılığıyla cinsiyete duyarlı yakla-
şım geliştirebilirler.

•	 Hemşehri Hukuku: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda yer alan “Herkes 
ikamet ettiği beldenin hemşehrisidir. Hemşehrilerin, belediye karar ve hiz-
metlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye ida-
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resinin yardımlarından yararlanma hakları vardır. Yardımların insan onu-
runu zedelemeyecek koşullarda sunulması zorunludur” maddesi, “kadın 
hemşehriler”in, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri 
hakkında bilgilenmelerini sağlamak için pozitif ayrımcılık gerekçesi olarak 
kullanılabilir. Çünkü “hak” tanımının kadınları gerçek anlamda içerebilmesi, 
kadınların yaşam koşullarına uygun katılım ve hizmet düzenlemelerinin dü-
şünülmesi ile doğru orantılıdır.

Bununla birlikte, yardımlardan yararlanmak üzere belediyeyle bizzat ilişkiye 
geçenlerin ağırlıklı olarak kadınlar olması, yönetimle kadın hemşehri arasında-
ki ilişkinin eşitlikçi niteliğini zedelemektedir. Bu nedenle yardımların, özellikle 
güçlendirici (meslek edindirme gibi) etkinliklerle desteklenmesi önem taşı-
maktadır. Kadınların hemşehrilik haklarının yardımlarla sınırlı olmadığı, bunun 
belediyeyle karşılıklı bir hak ve görev ilişkisi olarak tanımlanması gerektiği 
unutulmamalıdır. Yine, belediye, hemşehriler arasında sosyo-kültürel ilişkileri 
geliştirmek amacıyla yapacağı çalışmalara, mutlaka kadın sivil toplum kuruluş-
larının katılımını sağlamalıdır.  

Kamuoyu Yoklamaları: Kanunda belediyelere yetki olarak verilen kamuoyu 
yoklaması ve araştırmalar, toplumun yarısını oluşturan ve yerel kamu hizmet-
lerini daha büyük oranda kullanan ve dahası bu hizmetlere bağımlılığı daha 
fazla olan kadınların görüş ve ihtiyaçlarının belirlenmesinde kullanılabilir. An-
cak, kamuoyu yoklamaları ve araştırmaların genellikle yapılageldiği gibi, gele-
neksel “hane reisi” ile görüşme yöntemiyle değil, kadınlarla da yüz yüze gö-
rüşerek yapılması, toplum merkezleri-kadın dayanışma merkezleri gibi “kadın 
mekanları”nda eylem-yönelimli araştırmalar yürütülmesi ve üniversitelerle ve 
kadın kuruluşlarıyla işbirliği içinde gerçekleştirilmesi önemlidir.

Mahalle: Kadınların yerel hizmetlere erişimi ve yönetime katılımı için mahalle-
nin önemi büyüktür. Mahalle muhtarlıkları, kadınlar için il yerel yönetim birimle-
rine göre daha kolay ulaşılabilir birimlerdir. Bu nedenle, mahalle muhtarlığının 
daha aktif hale getirilmesi, yerel yönetimlerde kadın katılımını güçlendirecek 
olması nedeniyle çok önemlidir. Kadınların, yerel hizmet ve olanakların ma-
halle ölçeğine değin yayılmış olduğu bir yapıya ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaç, 
yoksul ve kent merkezinden uzak yerleşim alanlarının temel hizmet ve altyapı 
imkânlarından yoksun kaldığı durumlarda özellikle artar. Aynı şekilde yönetime 
katılım imkânlarının da tıpkı yerel hizmetler gibi mahalle ölçeğine değin yaygın-
laştırılması gerekir. Örneğin, mahallelerde “kadın komiteleri”nin oluşturulması, 
“kadın dayanışma merkezleri” oluşturularak bu arada gönüllü örgütlerle or-
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taklığa dayanan kadın güçlendirme yöntemlere öncelik verilmesi, kolayca ger-
çekleştirilebilecek hizmetlerdendir. Ayrıca, belediye yöneticileri ve muhtarların 
mahallelerin ihtiyaçlarına göre hizmetlerini farklılaştırmaları ve katılımcı yöne-
tim araçlarına başvurmaları da kanunun öngördüğü hususlardır.

Katılım ve Temsil: Mevzuatın izin verdiği ve özendirdiği çerçevede, kadın so-
runlarının ve ihtiyaçlarının yerel karar mekanizmalarına taşınmasını sağlamak 
için kullanılabilecek çeşitli mekanizma, yol ve yöntemler bulunmaktadır. Örne-
ğin, yerel kadın örgütlerinin yerel meclisleri izlemesinin ve yerel ihtisas komis-
yonlarına katılımının sağlanması, kent konseylerine katılım ve kadın meclisle-
rinin oluşturulması, yerel stratejik planların hazırlık ve uygulama süreçlerine 
kadın örgütlerinin katılımının sağlanması, yerel yönetimler ve valiliklerde ka-
dın erkek eşitliği birimlerinin oluşturulması ve bu birimlerin altı ayda bir “Yerel 
Eşitlik İzleme ve Değerlendirme” raporları hazırlayıp sunmaları, belediye ve il 
genel meclislerinde kadın erkek eşitliği komisyonu veya komitesi kurulması ko-
laylıkla uygulanabilecek politika önerileri arasındadır.

Kadınların Şiddetten Korunması: Kadınların, şiddete en fazla maruz kalan 
toplum kesimleri arasında yer almaları nedeniyle, onları koruma amaçlı olarak 
yerel yönetimlerin özel tedbir ve politikalara sahip olması gerekmektedir. İlk 
etapta yapılabilecekler arasında, kadın ve çocuklar için koruma evleri açmak, 
kadın örgütlerinin katılımıyla tüzük ve yönetmelik düzenlenmesi yapmak, “sos-
yal hizmet ve yardım” ifadelerini aile içi şiddete karşı koruma önlemleri olarak 
yorumlayarak toplum merkezleri ve kadın danışma ve dayanışma  merkezleri 
açmak, 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Yasa konusunda kadınları bilgi-
lendirmek için yasanın anlaşılır bir dille anlatıldığı broşürler basıp dağıtmak, acil 
telefon hattı olan yerlerde tam randımanlı ve 7/24 hizmet verir şekilde çalışır 
hale getirmek, olmayan yerlerde bu hattı kurmak, şiddete uğrayan kadınla-
ra hizmet sunacak kamu görevlilerini eğitmek, ve şiddeti önlemeye ve şiddet 
mağdurlarını korumaya yönelik olarak yapılanları izleyecek, denetleyecek bir 
koordinasyon birimi oluşturmak sayılabilir. 

Kadınların Ulaşım Kolaylığı ve Kamusal Mekanlarda Güvenlik: Kadınların 
kentin kamusal mekanlarını, özellikle belli bir saatten (hava karardıktan) sonra 
kullanmaları için zabıta hizmetleri ile aydınlatma çerçevesinde özel bir duyar-
lılık geliştirilmesi gerekmektedir. Kadınlar için yaya olarak ulaşımı kolaylaştı-
racak çevre düzenlemeleri, otobüs saatleri ayarlamaları, özel otobüslerde de 
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kullanılan tek tip kart uygulamaları vb kolaylıklar getirilmelidir. Ayrıca, hizmet-
leri özelleştirirken yapılacak alt-düzenlemelerin yanı sıra imtiyaz, kiraya ver-
me, hizmet satın alma uygulamalarında da kadınları güçlendirici önlemler yer 
alınmalıdır. Bunlar, yerel yönetimlerin zabıta ve ulaşımla ilgili temel hizmetleri 
olup, kadınların ihtiyaç ve talepleri de dikkate alınarak yapılacak uygulamalarla 
cinsiyet duyarlı zabıta ve ulaşım sistemleri kurulabilir.

Kadınların Konut ve Taşınmaz Hakları: Yerel yönetimler, 5393/Md. 69 (Arsa 
ve konut üretimi) geğince  yapacakları konutlarda seçenek, çeşitlilik ve erişile-
bilirliği artırabilir ve sosyal ve ekonomik olanakları kısıtlı olan kadınların hakla-
rını pazar mekanizmasına bırakmayarak kadınlar için belli bir kota sağlayabilir.

Kent Konseylerine Kadın Katılımı ve Kadın Meclislerinin Daha Aktif Hale 
Getirilmesi: Kent Konseyleri ve bunların önemli bir parçası olan Kadın Meclis-
leri, kadınların toplumsal hayata aktif katılımı ve siyasal temsili açısından en 
önemli yerel araçlardan birisi durumundadır. Bu kurumlar; kentlilik bilinci ve 
kente sahip çıkma, kent yönetimi için ortak akıl, karar alma süreçlerinde bas-
kı unsuru olma, kadın kuruluşları arasında ortaklık bilinci oluşturma, belediye 
meclisi kararlarını etkileme gücüne sahip olma, ulusal ve yerel paydaşlarla or-
taklık yapma ve kadın meclisleri ağları yoluyla kadın meclisleri arasında ulusal 
birliktelik sağlama fonksiyonlarını yerine getirmektedirler. Yerel yönetimlerin, 
bu kuruluşları destekleme ve onlarla ilgili hususlarda istişare etme yoluyla ka-
dınları bu kuruluşlarda daha aktif hale getirebilirler. 

Şekil 1: Kent Konseyleri İçerisinde Kadın Meclislerinin Oluşum Şekli

Kadın
Meclisi

Kadınlarla
ilgili çalışmalar
yürüten / STKlar

Oda, baro
sendikalarının

kadın temsilcileri

Kadın
muhtarlar

Siyasi partilerin
kadın temsilcileri

Üniversitelerin kadın çalışmalarına
yoğunlaşan anabilim dalları, kadın merkezleri

Belediye başkanı veya
kadın temsilci

Belediye meclisinin
kadın üyeleri

İl genel meclisinin
kadın üyeleri
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Kadınların Yerel Hizmetlere Gönüllü Katılımı: Belediye ve İl Özel İdaresi Ya-
salarında yer alan hizmetlere gönüllü katılım yöntemi, yerel yönetim-sivil top-
lum örgütü işbirliğine açık bir yönetim anlayışı olarak algılanmalıdır. Ancak, 
yerel hizmetlerin tümüyle gönüllülük esasıyla yürütüleceğini varsaymak ve de-
zavantajlı grupların yasal haklarının bir anlamda kamu hizmeti olmaktan çıkarı-
lıp gönüllülerin(bireysel ya da örgütlü) insiyatifine bırakmak, tehlikeli sonuçlar 
doğurabilir. Bu nedenle, gönüllülüğü kontrollü şekilde geliştirebilecek özgün 
modller üretilmelidir. 

Yerel Kadın Örgütlerinin Yönetsel Sürece Daha Aktif Katılımının Teşvik 
Edilmesi: Yerel yönetimler, yerel kadın örgütleriyle sistematik bir iletişim yön-
temi geliştirerek, onların yerel meclisleri izleyerek yerel meclislerdeki İhtisas 
Komisyonlarına katılmalarını teşvik edebilir. Kadın örgütleri, ayrıca, yerel yö-
netimlerin stratejik planlama ve performans değerlendirme faaliyetlerine aktif 
katılım sağlayarak kendi seslerini oralarda duyurabilir ve böylece “cinsiyete 
duyarlı stratejik plan” ve “cinsiyete duyarlı bütçe” yapılması konusunda 
lobi faaliyetleri yürütebilirler. 

Kadından Sorumlu Birimler ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonları Oluşturul-
ması: Yerel yönetimler bünyesinde cinsiyete duyarlı politika ve faaliyetler 
oluşturulmasını teşvik ederek desteklemek amacıyla, yerel meclislerden karar 
alınarak “eşitlik birimleri” ile “kadın için destek politikaları komisyonu” ya da 
“cinsler arası eşitlik komisyonu” adı altında konuyla ilgili bir “izleme - değerlen-
dirme – politika üretme” komisyonu oluşturulabilir. Ayrıca, kadınlara yönetim-
de pozitif ayrımcılığı sürekli hale getirmek amacıyla atamalarda kadın yönetici 
oranının yüksek olmasına dikkat edilmesi yerinde olacaktır. En azından, kadın 
için destek politikalarından ve cinsler arası eşitlikten sorumlu başkan danış-
manı atanması ve başkan vekillerinin kadın meclis üyeleri arasından seçilmesi 
uygulamasına gidilebilir. 

Ev ve Aile İşlerinin Toplumsal Hizmetler Haline Getirilmesi: Kadınların eko-
nomik hayata katılımını engelleyen en önemli unsurlardan biri de, onların aile-
de çocuk, hasta ve yaşlı bakımından sorumlu tutulmalarıdır. Bu sorumluluk ne-
deniyle ev dışında sosyalleşmek isteyen ya da çalışmak zorunda olan pek çok 
kadın, çocuk, hasta ve yaşlılara yönelik kamusal hizmetlerin yetersizliğinden, 
bu isteğinden vazgeçmek zorunda kalmaktadır. Ancak, büyük kısmının yerine 
getirilmesi yerel yönetimlerin sorumluluğunda bulunan bu kamusal hizmetle-
rin ülkemizdeki sunumu miktar ve etkinliği yetersiz olduğu gibi, önemli bir kıs-
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mına ulaşım yönünden de sorunlar bulunmaktadır.  Belediyeler genellikle bu 
hizmetleri “yerel bir kamusal hizmet” olarak değil, “personel destek hizmeti” 
olarak sunmaktadırlar. Halbuki, çocuk, hasta ve yaşlı bakımlarına yönelik üc-
retsiz aşılar ve ücretsiz muayeneler gibi kamusal sağlık hizmetleri ile ücretsiz 
ya da düşük ücretli okul öncesi eğitim hizmetleri özellikle mahallelerde görül-
mesi gereken hizmetlerdir. Bu tür hizmet ağlarının oluşturularak belediyelerin 
bu konuda etkin rol üstlenmesi, kadınların istihdama katılmasını sağlayıcı ve 
onlarla birlikte bakımından sorumlu tutulageldiği kişilerin de yaşam kalitesini 
yükseltici en önemli unsurlardan birisi de olacaktır. Yeni yasal düzenlemelerle 
yerel yönetimlerin görevleri olarak belirlenen bu hizmetlerin yapılması için zo-
runluluk getirilmemesi, ancak imkan tanınması bu konuda alınacak kararlarda 
kadın örgütlerinin yerel yönetimlerden istekte bulunması ve işbirliği önerme-
sini gerekli kılacaktır. Diğer taraftan kadınların yaşamlarını kolaylaştıracak  bu 
tür hizmetlerin verileceği yerler, aynı zamanda bina ve arsa ihtiyacını da bera-
berinde getirmektedir. Yasal düzenlemeler, sivil toplum örgütleri eliyle ya da 
işbirliği içinde yapılacak hizmetler için gerekli olabilecek bina ve arsa gereksin-
mesini de yerel yönetimlerin karşılamasına imkan vermektedir.

B.  Yerel Yönetimlere İlişkin Yasal Düzenlemelerde Kadınların Yerine  
İlişkin Sorunlar

Yerel yönetimler, yukarıda bahsedilen politikalara yönelme ve gerekli tedbirle-
ri alma konusunda serbest bırakılmakta ve hatta teşvik edilmekte ise de, cari 
mevzuatın yine de kadınların toplumsal yaşama katılımı ve cinsiyete duyarlı po-
litikalar konusunda tam olarak yeterli oldukları söylenemez. Her şeyden önce, 
hizmetlerin önceliği yerel yönetimlerin olanakları çerçevesinde ve yöneticile-
rin insiyatifine bağlıdır. Bu durum, cinsiyete duyarlı politikalar için ancak güçlü 
bir bilinç ve kadınların yoğun talebi gerektirmektedir. Her ne kadar “kadın ve 
çocuk koruma evi açmak” gibi hususlarda mevzuat yerel yönetimleri görev-
li kılmaktaysa da, bu hizmetler için bütçe ve personel ayrılması konusundaki 
kısıtları kaldırıcı düzenleme yapılmamış olması bu görevlerin etkin ve verimli 
yapılmasını engeller görünmektedir. Ayrıca, bu tür hizmetlerin özelleştirilmesi 
durumunda kadınları güçlendirici önlemlerin yeterince alınmış olduğu söylene-
mez.

Öte yandan, kadınların kentli hakları ile yerel yönetimlerin görevleri bağlamın-
da eşitlikçi ilişki geliştirmeye yönelik saydamlık ve bilgi edinme hakkını yaşama 
geçirecek araçlar sınırlı olduğu gibi, gönüllü katılıma ilişkin düzenleme kadın-
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ların yasal hakları olan hizmetleri bir anlamda kamu hizmeti olmaktan çıkarıp 
gönüllülerin insiyatifine bırakma tehlikesi taşımaktadır.

“Sosyal hizmet”, ülkemizde hala “devlet eliyle yürütülen hayır işleri” olarak al-
gılanmaya devam etmektedir. Muhtaç kesimlerin çeşitli ihtiyaçlarının karşılan-
masına yönelik çalışmalar, onların birer özne/vatandaş değil, “ihtiyaç sahipleri” 
olarak kurgulanması temeline oturmaktadır. Bu nedenle de her şeyden önce, 
yerel yönetimlere gönüllü katılım çerçevesinde “örgütsüz kadınların katılımı” 
iyi niyetli bir temenninin ötesine geçememektedir. Bu çerçevede kadın örgüt-
lerine çok önemli bir görev düşmekteyse de, ülkemizde bulunan yerel kadın 
örgütlerinin çoğunluğunun katılan, talep eden ve denetleyen özneler olmak-
tan çok, yardım ve takdir edilen, desteklenen konumunda olmaları dolayısıyla 
kadınların yerel düzeyde de ihtiyaç ve taleplerini dile getirmelerinde zorluklar 
bulunmaktadır. Bir çok yerleşim biriminde kadın kuruluşları örgütsüz kadınların 
temsilcisi ve sözcüsü olmaktan çok, yerel yönetimin kadın kolları gibi davran-
maktadırlar.  Yerel yönetim mevzuatında bu durumu düzeltici net hükümlerin 
bulunmaması ciddi bir eksiklik olarak görülmektedir. Halbuki, yerel yönetim 
mevzuatına eklenecek net ifadelerle, kadınların yerel düzeyde temsili ve yerel 
karar mekanizmalarına katılımı ile yerel hizmetleri etkileme yöntemleri açıkça 
belirtilebilir.

SONUÇ

Kentleşme olgusu gerçek anlamda sanayileşmenin bir sonucudur ve kentleşme 
ve sanayileşme kavramları birbirlerinin tamamlayıcılarıdır. Dünyada, kentleş-
me süreci ile birlikte kadın istihdamının gelişiminin başlangıç noktası Sanayi 
Devrimi’dir. Kadınların, işçi statüsünde ve ücretli olarak çalışma yaşamı içinde 
yer alması Sanayi Devrimi ile birlikte gerçekleşmiştir. Sanayi geliştikçe, işle-
rin niteliğinin kolaylaşması, makineleşme, işbölümü ve ihtisaslaşmanın artması 
fabrikalarda işgücüne, özellikle ucuz işgücüne gereksinmeyi artırmıştır. Bu ne-
denle erkeklerin yanı sıra kadın ve çocuklar da kitleler hâlinde sanayiye çekil-
miştir. Ancak bu dönemde, işgücüne yoğun ihtiyaç olması, kapital sahiplerince 
işgücünü ucuza mâl etmenin yollarının aranmasını da beraberinde getirmiş ol-
duğundan, kadınların emeğinin sömürülmesi gerçekleşmiştir.

1970’ler ve 1980’lerde sanayide fordist üretimden, esnek üretime geçilmesi 
gibi gelişmeler işgücü piyasasını da etkilemiştir. 1980’lerin ortalarından itiba-
ren birçok ülkede yaşanan ekonomik kriz ve esnek üretim sürecinin egemenli-
ği, kadınların işgücüne katılımlarını önemli ölçüde etkilemiştir. Kadınlar, birçok 
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ülkede, azalan hane gelirlerini telafi etmek için işgücü piyasasının düşük ücretli 
çalışanları olmuşlardır. Erkeğe oranla, iş yaşamıyla daha esnek ilişkiler içinde 
olan ve ucuz işgücü olarak görülen kadının, uzun çalışma saatlerine, kötü çalış-
ma koşullarına ve işte süreklilik aramaması nedeniyle esnek iş saatlerine razı 
olması, bu durumun en önemli nedenidir. Kadınların istihdam edildikleri sektör-
ler ise sınırlı sayıda kalmış olup, kadınlar daha çok geleneksel rollerine uygun 
görülen işlerde çalışmaktadırlar. İş kollarında, toplumsal cinsiyet temelli ayrış-
ma mevcuttur ve durumun gidişatında birçok ülkede ve Türkiye’de 2000’li yıl-
larda kayda değer değişimler söz konusu değildir. 

Kadınlar, toplumsal kabul görmüş geleneksel rollerine uygun görülen işlerde, 
erkeklere oranla çok daha az ücretlerle ve genellikle enformal sektörde, sos-
yal güvenceden yoksun olarak istihdam edilmeye devam etmektedirler. Ka-
dınların, sadece Türkiye’de değil, değişik biçimlerde ve ölçülerde de olsa tüm 
toplumlarda, sadece eğitim ve istihdam alanlarında değil, toplumsal yaşamın 
her alanında, evin içinde ve dışında, erkeklere göre ikincil konumda olmalarının 
temel nedeni toplumların erkek egemen düşünce yapısıdır. Bu yapı ve anlayış 
muhafaza edildiği sürece, bazı alanlarda kadınlar lehine mesafe alınsa da, kadın 
ve erkekler arasında eşitlikten bahsetmek mümkün olmayacaktır. 

Kadınlar ve erkekler arasında var olan eşitsizlik durumu, sadece, Türkiye’nin 
“geri kalmış” olarak nitelendirilen kesimlerinin bir sorunu değil, toplumsal 
ilişkilerde farklı biçimler alsa da, “en modern” kesimlerinin de sorunu olarak 
karşımızda durmaktadır. Kentleşmenin, modern kentlerin gelişimini içeren bir 
süreç olması nedeniyle, kadın-erkek eşitliğini savunan görüşü de beraberinde 
getirmesi beklenmektedir. Ne var ki, bu süreçten beklenen durum, henüz ger-
çekleşememiştir. “Modern” kentler, gerçek anlamda “modern” bireyler yarata-
mamışlardır. Türkiye’de kentler, kadınların çalışma yaşamına düşük düzeylerde 
katılabildikleri mekânlar olmaktadır. 

Geleneksel cinsiyet rollerine dayalı aile içi işbölümü çerçevesinde çocuk, hasta, 
yaşlı bakımı ve ev işleri gibi hizmetlerin esas olarak kadınların sorumluluğu ola-
rak görülmesi, onların iş yaşamına girerken ve kariyer basamaklarında yükse-
lirken önlerine çıkan en önemli engeldir. Kadınların hareket özgürlüğü üzerinde 
erkek egemen aile ve toplum yapısının oluşturduğu baskılar nedeniyle kadınla-
rın ev dışında çalışmasına engeller konulmaktadır. Aile içinde olduğu gibi iş ya-
şamında da cinsiyete dayalı ayrımcılık bütün şiddetiyle kendini göstermektedir. 
Kadınlara açık olan işler büyük çoğunlukla düşük ücretli, sosyal güvencesiz ve 
ağır çalışma koşullarına tabi işlerdir. 
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Bu olumsuz tablo göz önüne alındığında, yerel yönetimlerin kadınların istihda-
mı ve toplumsal hayatın diğer alanlarında oynayabilecekleri rolün önemi daha 
iyi anlaşılmaktadır. Yerel hizmetlerin kullanıcılarının daha çok kadınlardan oluş-
ması, kadınların yerel hizmetlere genel hizmetlerden daha bağımlı durumda 
olmaları, kadınların toplumsallaşmalarında engel ve fırsatların daha çok kent 
düzeni ve yönetiminde bulunması ve yerel düzeyde kadınların toplumsal ha-
yata katılımı ile sorunlarının daha net görülebilmesi gibi nedenlerle, kadınların 
toplumsal hayattaki yerini artırmanın öncelikle yerel yönetimlerden başlaması 
daha anlamlı olacaktır. 

Her ne kadar kadınların yerel düzeyde yaşadığı tüm sorunları aşmasını ve top-
lumsal katılımlarını tam olarak sağlamak iddiasında olmamakla birlikte, yerel 
yönetimlerin yapacağı basit düzeyde politika değişiklikleri ve alacakları önlem-
ler, kentlerin daha eşitlikçi bir niteliğe ulaşmasını sağlamada önemli bir aşama 
olacaktır. Bu önlemler şöyle sıralanabilir: 

❒ Semt/mahalle/ toplum merkezlerinin yaygınlaştırılması, 

❒ Hizmetlere mahalle ölçeğinde erişimi ve hizmetlerin saptanıp düzenlenme-
sinde başlıca yaşam çevresi mahalle olan kadınların ihtiyaçlarının dikkate 
alınmasını sağlayacak önlemlerin alınması, 

❒ Hastane ve doğumevi hatlarına daha ucuz belediye otobüsleri konması ve 
dolmuşlarda kadınlara özel indirim uygulanması, hava karardıktan sonra 
belediye otobüsleri ve dolmuşların ihtiyaç durumunda durak dışı yolcu alıp 
bırakması, konuyla ilgili olarak otobüs ve dolmuş sürücülerinin eğitimi, du-
raklara acil durumlar için 155 Polis Merkezi’ne bağlı alarm düğmeleri takıl-
ması, toplu taşım araçlarının fiziksel koşullarının düzeltilmesi, 

❒ Sokak, park, spor alanı, durak, vb. gibi kamusal ortak mekanlarda yeterli 
aydınlatma, 

❒ Mahalle ölçeğinde düzenleme, kadınların kullanımını kolaylaştıracak düzen-
lemelerin yapılması; cadde ve sokaklara okuma yazma bilmeyenler için re-
simli yön gösterici ve tanıtıcı levhalar konulması,

❒ Özellikle yoksul ve göçmen kadınlar için kültür ve kenti tanıma gezilerinin 
düzenlenmesi,

❒ Engellilere yönelik danışma ve hizmet birimlerinde kadın engellilere ve en-
gelli yakınına bakmak durumunda kadınlara özgülleştirilmiş hizmet sunul-
ması gibi kadınların toplumsal mekansal hareketliliğiyle kent-içi ulaşımlarını 
kolaylaştıracak düzenlemelere gidilmesi, 
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❒ Cinsiyet-duyarlı bütçe uygulamaları için yerel yöneticilerin eğitimi, bütçenin 
hazırlanması sürecinde kadın kuruluşlarının görüsüne başvurulması, 

❒ İhtiyaç içindeki kadın kuruluşlarının yıllık bina ya da kullanım giderlerinin 
bütçeye katkı payı olarak konması. 
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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme 
Daire Başkanı 

3 Nisan 2012 - Ankara

Toplumların çekirdeğini oluşturan aile, neslin devamı, çocukların bakımı ve yetiş-
tirilmesi, yeni nesillere kültürel kimliğin, dinî ve ahlakî değerlerin kazandırılması, 
tarihsel ve toplumsal bilincin aktarılması, sevgi, saygı ve hoşgörü esasına dayanan 
tutum ve değerlerin yerleştirilmesi gibi temel fonksiyonları üstlenen ve yerine ge-
tiren evrensel bir kurum olma özelliğiyle hayati öneme sahip bir birim olarak, her 
çağın ve her toplumun en temel sosyal kurumu olarak varlığını sürdürmektedir.

21. yüzyılda yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmeler, sanayileşme, büyüyen şe-
hirleşme, iç ve dış göç hareketleri, toplumsal hayatta birçok sorunu çözerken, bir-
çoğunu da beraberinde getirmektedir. Aile kurumu bu değişimler karşısında yer 
yer zayıflama eğilimi bazı koşullarda da parçalanma süreci yaşamaktadır. Temel 
fonksiyonlarını yerine getiremeyecek kadar zayıflayan aile yapısının toplumsal 
yapıya olan olumsuz etkileri de herkesin malumudur. 

Bugün ülkemizde de ailelerin parçalanması, tek ebeveynli ailelerin artması, bo-
şanma oranlarının artması, evlilik dışı beraberliklerin çoğalması, adolesan çağdaki 
gebeliklerin artması, terk edilen bebekler ve sokak çocuklarının artması, uyuş-
turucu kullanımının yaygınlaşması, kültürel ve ahlakî değerlerde yozlaşma, suç 
oranlarının artması, kadın ve çocuklara ilişkin hak ihlalleri ile bireysel ve toplumsal 
şiddetin yaygınlaşması, kimlik bunalımı, psikolojik rahatsızlıklar gibi insanı, aileyi 
ve dolayısıyla toplumu tehdit eden sorunlar ortaya çıkmaktadır. 

Toplumumuzun yaşadığı hızlı toplumsal değişme; sosyal, politik, ekonomik ve 
eğitimle ilgili pek çok şeyi değiştirmektedir. Dolayısıyla ailelerin gereksinimleri 
de farklılaşmaktadır. Bu nedenle hızlı değişim içerisinde ailelerin gereksinimlerini 
karşılayacak ve toplumun her kesimine kolayca ulaşabilecek birtakım hizmetlerin 
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geliştirilmesine ve halka sunulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu hizmetlerin gele-
ceğin ve toplumun temeli olan ailelere ulaştırılmasında yerel yönetimlerin rolü bü-
yüktür. Sağlıklı bir toplum yapısına ulaşmak için de aile bireylerinden kadın, erkek, 
yaşlı, özürlü, çocuk, genç olmak üzere her birine götürülecek hizmetler önemli 
görülmektedir. 

Günümüzün sosyal devlet anlayışı, sosyal gerçekliği içinde ele aldığı aileye çeşitli 
kurumlar aracılığıyla birtakım hizmetlerin verilmesini amaçlamaktadır.  Burada da 
belediyeler önemli bir kurum olarak karşımıza çıkmaktadır.

Günümüzde aileyi ve bireylerini etkileyen sorunların başında, ailede etkili iletişi-
min yetersizliği, ortak değerlerin oluşturulamaması, çözülmelerin artması, sahip 
olunan kaynakların farkında olunmaması ve kaynakların akılcı kullanılmaması, ai-
lelere yönelik rehberlik ve danışma hizmetleri ile risk altındaki ailelerin ruh sağlı-
ğını koruyucu ve önleyici hizmetlerin sınırlı olması ve bu ailelerin ve eğitiminin ye-
tersiz olması gelmektedir. Toplumda meydana gelen hızlı değişimle birlikte, ailede 
ana-babalığa ilişkin bilgi ve becerileri edinme, günümüz çekirdek ailesinde geniş 
aile ortamına göre daha önem kazanmıştır.  Kültürel değerlerin gelecek kuşakla-
ra aktarılmasında önemli bir işlevi olan aile, çocuğun ve gencin sosyalleşmesinde 
etkin bir rol oynamaktadır.  Bu nedenlerle aile bireylerinin aile olmanın bilinciyle 
hareket etmeleri ve karşılaştıkları sorunları en aza indirebilmeleri, gerekli bilgi ve 
beceriye sahip olmaları için bazı sosyal hizmet ve destek mekanizmalarına gerek-
sinim duyulmakta; bu konuda kamu kurumlarına, yerel yönetimlere ve sivil top-
lum kuruluşlarına çeşitli görevler düşmektedir.

Aile kurumunun sağlıklı işleyişi ve devamında her bireyin önemli bir rolü ve so-
rumluluğu olduğundan, aile kurumunu destekleyen her türlü hizmetin ailenin bü-
tün bireylerine götürülmesi gerekmektedir. Toplumsal yaşamda meydana gelen 
değişiklikler ve sorunlar ailede bütün bireyleri etkilemektedir. Bu durumda aile ku-
rumuna götürülecek hizmetler de kadın, erkek, yaşlı, özürlü, çocuk ve genç olmak 
üzere ailenin bütün bireylerini kuşatmalıdır. Yerel yönetimlerin görevlerinden biri 
de aileyi bir bütün olarak kadını, erkeği, çocuğu, genci, yaşlısı ve özürlüsüyle ele 
alıp onlara yönelik hizmet politikaları oluşturmaktır. 

Endüstrileşme ile birlikte yaşanan hızlı sosyal değişim, ailenin kuruluş aşamasın-
dan itibaren bireylerin aile kurma ve aile olma, çocuk yetiştirme ve sorun çözme 
kabiliyetinin edinilmesinde, bireylerin desteklenmelerini gerekli hale getirmiştir. 
Aile kurumu için destek mekanizmalarından biri olan yerel yönetimler gerek eği-
tim programları gerekse diğer sosyal destek programları ile ailelere hizmet sun-
maktadır. 
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Ülkemizde üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve hükümet, 
aile odaklı çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu tür programların kamu, üniversite 
işbirliği ile öncelikle sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler tarafından uygu-
lanmasının geniş kitlelere ulaşabilmek için önemli olduğu düşünülmektedir. An-
cak hizmet sunumunda toplum yapısını ve toplumun dinamiklerini ayrıntılı olarak 
araştırmak gerekmektedir. Önce kime, nasıl, neden hizmet götürülecek sorusunu 
sormak gerekir. Ardından hizmet planlamasına gidilmelidir. Hizmet sunumunda 
ise aile, kadını, erkeği ve çocuğu ile birlikte ele alınmalı ve bütüncül bir hizmet 
anlayışı içinde olunmalıdır. 

Merkezi yönetimin aileler için gerçekleştirdiği çalışmalar tek başına yeterli olma-
makta, mutlaka üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimlerle birlikte 
çalışmak gerekmektedir. Örneğin, biz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aile ve 
Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak ülke ölçeğinde bütün yerel yönetim 
birimlerinin uygulamasına imkân verecek bir “Aile Eğitim Programı” hazırladık ve 
ülke genelinde belediyeler aracılığıyla bu programın halkın eğitimi için kullanılma-
sını amaçladık. 2009 yılından bugüne üzerinde çalıştığımız programda aileyi ilgi-
lendiren 168 ayrı eğitim konusu yer almaktadır. 2011 yılında 3 günlük bir eğitimle 
tanıtımı gerçekleştirilen bu program eğitim ve iletişim, sağlık, medya, iktisat ve 
hukuk olmak üzere 5 alandan ve 23 ayrı kitaptan oluşmaktadır. Bir ailenin ya da 
bir aile bireyinin ihtiyaç duyduğu bütün konuları içeren bu kitapların halka ulaş-
tırılmasında belediyelerle işbirliği gerçekleştirilecektir. Böyle bir programı hazır-
lamaktaki en önemli amacımız, toplumun dikkatini tekrar aile kurumuna çekmek 
ve aileleri desteklemektir. Gerek kamu kurumları gerekse yerel yönetimler aracı-
lığıyla uygulanacak bu program yetişkin bireyler için hazırlanmıştır. Programda 
yer alan konuların her biri aileleri ilgilendiren ve ailelerin sorunlarını çözmelerinde 
yardımcı olacak bilgileri içermektedir. Programda kredi kartı kullanımından, ço-
cuklarımız için oyuncak seçimine; ergenlik sorunlarından yaşlılık dönemine; bilinçli 
medya kullanımından girişimciliğe; önemli sağlık sorunlarından hukuk bilgilerine 
kadar insanların ihtiyaç duyduğu birçok konu ele alınmaktadır. 

Toplumumuzda yerel yönetimlerin özellikle büyük şehirlerde en önemli sorunu-
nun göç sorunu olduğunu bilinmektedir. Göçle kente gelen aile bireylerinin de 
kente uyum sürecinde yerel yönetimler tarafından desteklenmesi önemli görül-
mektedir. Göçle gelen ailelere verilecek destek hizmetlerinde de aile kurumunun 
sağlıklı bir biçimde devamı amaçlanmalıdır. 

Yerel yönetimlerin hizmet programlarında ilk hedef kadın olmaktadır. Toplumda 
ve ailede başta kadının güçlendirilmesi toplumun ve aile kurumunun güçlenmesi 
için büyük önem taşımakla birlikte tek başına yeterli görülmemektedir. Erkeğin 
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eğitimi ve güçlendirilmesi de toplum, aile ve yetiştirilecek çocuklar için gerekli bir 
şarttır. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri bu konu ile ilgili olarak 
kadınlar başta olmak üzere aile bireyleri için hizmetler sunmaktadır. Gerek bü-
yükşehir gerekse ilçe belediyelerinin kadın ve çocukların eğitimine ve sosyal ge-
lişimlerine katkı/yatırım yaptıkları bilinmektedir. Kadın, erkek, çocuk ve gençlerin 
akademik eğitimleri ve beceri eğitimlerine destek olunmaktadır. Bunlar yerel yö-
netimlerin imza attığı çok önemli gelişmeler olarak görülmektedir. Ancak hizmet 
sunumunda hizmetlerden yararlanacak kesimin sosyokültürel yapısı, ihtiyaçları 
ve ulaşım imkânları da göz önünde bulundurulmalıdır.

Kadınların toplumsal yaşama katılımlarında yerel yönetimlerin rolü oldukça 
önemlidir. Toplumsal gelişmede ve sağlıklı aile kurumunun temelinde kadına gö-
türülen hizmetlerin ve kadının desteklenmesinin gerekliliği açıktır. Ancak burada 
aile kurumunu bir sistem olarak ele almak gerekir. Özellikle dezavantajlı konumda 
bulunan kadınlarımızın toplumsal hayata gerektiğince katılımlarının sağlanması 
ve hayat standartlarının yükseltilmesi çağdaş toplum anlayışının bir parçasıdır. 
Ancak sağlıklı ve mutlu kadınların sağlıklı çocuklar yetiştirerek sağlıklı aileler ve 
güçlü toplumlar oluşturacağı gerçeği unutulmamalıdır. Aynı zamanda kadınların 
sahip oldukları haklar konusunda bilgili ve bilinçli olmaları, haklarını etkin bir şekil-
de kullanmaları da önem arz etmektedir. Genç kızlarımızın ve kadınlarımızın temel 
insan haklarından faydalanabilmeleri konusunda hükümet, üniversiteler, yerel yö-
netimler ve sivil toplum kuruluşlarının desteklediği birçok girişimcilik hizmetleri 
verilmektedir. Kadınların bu çalışmalara katılımının toplumsal kalkınmada üstlen-
diği rolün önemi büyüktür. Burada kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetim-
lerin  işbirliği, sivil toplum kuruluşlarının gönüllülüğü aşan destekleri, medyanın 
konunun önemine dikkat çekmesi hedeflere ulaşmayı kolaylaştırmaktadır.

Dünyadaki değişimin baş aktörleri olan kadınların sosyal politikaların merkezinde 
yer alması bir tesadüf değildir. İçinde bulunulan dönemde, kadının iş yaşamına ka-
tılımı, iş ve aile yaşamının uzlaştırılması ve buna ilişkin önlemlerin alınması konu-
larının tartışılması geleceğin sağlıklı bir biçimde inşası açısından bütün dünya için 
acil bir ihtiyaçtır. Toplumun güçlenmesinde, temel değerlerin geleceğe aktarılma-
sında ve sorunların azaltılmasında kadın ve erkeğin el ele birlikte yol almaları da 
büyük önem arz etmektedir. Yerel yönetimlerin kadınlara hizmetlerinin yanında, 
kadınların yönetimde karar verici konumunda etkin katılımının sağlanması ülkenin 
gelişimine önemli katkılar getirmektedir. Hizmetlerin kaliteli olmasında da kadının 
aktif katılımı gerekli ve önemlidir. Gerek toplumsal yaşamda gerekse aile içinde 
kadın ve erkeklerin farklılıklarına rağmen bir arada omuz omuza birbirlerine des-
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tek olan bireyler olarak yer almaları toplumun sağlığı ve huzuru için önem arzet-
mektedir. Toplumun güçlenmesinde, temel değerlerin geleceğe aktarılmasında 
ve sorunların çözümünde kadın ve erkeğin el ele, yan yana birlikte yol almaları 
sağlanmalıdır. 

Ayrıca yerel yönetimlerin en önemli görevlerinden biri olan çevrenin güzelleşti-
rilmesi çalışmalarında doğal çevrenin yaşanılır olmasının sağlanması da önemli 
görülmektedir. Çocuğu, genci, kadını, erkeği, yaşlısı ve özürlüsü için aile dostu şe-
hirler kurulmalıdır. Çok katlı evler, işyerleri ve alışveriş merkezleri ne kadar “aile 
dostu”, “kadın dostu”, “erkek dostu”… mekanlar olabilir diye de düşünmek gere-
kir. Hizmet sunumunda bu kriterler göz önünde bulundurulmalıdır. Aile bireyleri 
için yeşil alan ve park düzenlemesi de hayati önem taşımaktadır.  Yerel yönetim-
ler aileler için yapılan konutların aileye uygunluğunu sağlamakta da yetkilidir. Bir 
şehre ve yaşayanlarına götürülen her türlü hizmetin üzerinde titizlikle durulması 
önem arz etmektedir. Ulaşımdan, konuta, pazar yerinden okul alanına, yeşil alan-
lardan sağlık kuruluşlarına kadar farklı hizmetler ve alt yapılar insan hayatını ko-
laylaştıracak düzeyde olmalıdır. İnsan doğasına uygun bir yapılaşma ve hizmet 
anlayışı geliştirilmelidir.

Belediyelerin gerçekleştirdiği hizmetlerde birbirlerinden model almaları önemli 
görülmektedir. Her belediye bir diğeri tarafından sunulan hizmetleri değerlendi-
rip model alarak mevcut toplumsal yapısı ve insanların mevcut sorunlarına göre 
proje ve programlar geliştirmelidir. Aile bireyleri için düzenlenen organizasyonlar, 
kadın, erkek, çocuk ve gençler için eğitim programları, beceri kursları, dil kursları, 
spor okulları, parklar, dinlenme alanları gibi merkezlerin açılması önemli hizmet-
lerdendir. Eğer aile kurumunun güçlenmesini ve ayakta kalmasını istiyorsak ka-
dın, erkek bütün bireyleri güçlendirmek hedefimiz olmalıdır. 

Ben hepinize iyi günler dileyerek ve burada konuşulanların yerel yönetimlerin ge-
lecekteki projelerinde dikkate alınması arzusuyla konuşmalarımı bitirmek istiyo-
rum. Teşekkürler. 
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HUZURLU ŞEHİR,  
HUZURLU AİLE

Prof. Dr. Kemal SAYAR
Psikiyatri Uzmanı

3 Nisan 2012- ANKARA

Değerli dinleyiciler, değerli katılımcılar,

Hepinizi saygıyla selamlar, davet için de 
değerli yöneticilere teşekkür ederim. 

Efendim ben İstanbul’da Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde hocayım.

Psikiyatri uzmanıyım. 

Günlük hayatın dertlerini ailenin günümüzde yaşadığı erozyonu, problemi bizati-
hi ofisinde, çalışma hayatında birebir gözlemleme şansı bulabilen birisiyim. Bizler 
hayatın sıkıntılarıyla, dertleriyle ofislerimizde birebir karşılaşırız. 

Toplumsal değişimler, dönüşümler, hayatın içinde meydana gelen altüst oluşlar 
bizim karşımıza klinik problemler olarak sıklıkla gelir. Oradan toplumun ne yöne 
gittiğini, nasıl bir hal aldığını, içinde hangi umutların kıpırdadığını, hangi depres-
yonların gelmekte olduğunu sezebiliriz, okuyabiliriz. 

Ben herhangi bir metin hazırlamadım. Sizinle gözlemlerimi paylaşmak istiyorum. 
İstanbul’un kenar ilçelerinden birisine, yine böyle bir sosyal sorumluluk projesi 
olarak çok güzel bir bilgi evi açılmış. Hanımlara hizmet eden bir bilgi evi açılmış. 
Beni konuşma yapmaya davet ettiler. Seve seve koşarak gittim. Hiç daha önce 
girmediğim bir ilçe idi. 

Burada isim zikretmeyeceğim. Bir defa o ilçeye girdiğim zaman İstanbul’un için-
den kopmuşum da apayrı bir gezegene girmişim gibi hissettim kendimi. Neredey-
se hiç yeşil alan yoktu, ağaç yoktu. Tamamen birbirine bitişik biçimde yapılmış 
binalar vardı. Apartmanlar hep sırt sırta yan yana idi. Kablolar şehrin ortasından, 
her an birinin başına düşecekmiş gibi dolaşıyordu. 

Çocuklar sokaklarda oynamaya çalışıyor, ama sokakta da yer yok. Her yerde de 
arabalar vızır vızır. Yani olabilecek herhalde en kötü kentleşmenin numunesi olan 
bir ilçeye konuşma yapmak üzere gittik. 

Karşımda her zaman böyle şeylerde enteresan bir şey az önce arkadaşlarımız 
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da söylediler. Bir yerde bir konuşma yapacak olursunuz. Yüz kişilik salondan 95’i 
kadın, 5i erkektir. Akşam saatlerinde erkeklerinde hazır ve nazır olabileceği bir 
saatte kadınlar orada bulunurlar. Aslında toplumsal meselelere kadınlar her za-
man daha duyarlılardır. Her zaman daha yakından bazı şeyleri takip etmek ve bazı 
şeyleri öğrenmek isterler. 

Aşağı yukarı 60 tane dinleyici vardı. 59 kadın 1 erkek. Şöyle bir soruyla başladık. 
Bunu sormak zarureti hissettim. O şehri, o ilçeyi gördükten sonra, sanki o soruyu 
sormam gerekir gibi düşündüm. 

İlk sorum şuydu: Lütfen, içinizden mutlu olanlarınız el kaldırsın. Hanginiz mutlusu-
nuz? 60 kişiden 1 ya da 2 kişi el kaldırdı. Hatta bu soru çok enteresan bir şekilde, 
insanların içlerinde bir şeyleri kıpırdattı. Birden 3-4 hanımefendi birden ağlamaya 
başladılar. O yüzden konuşmamın başlığını Hilal’e verirken, huzurlu şehir, huzurlu 
aile dedim. Şehirlerin bize huzur taşımadığı yerlerde aileler de huzursuz olur. 

Bizler şehirlerimizi bir huzur bilinciyle inşa etmezsek, insanlardan huzur duymala-
rını bekleyemeyiz. Huzur gökten gelip insanların yüreğine konan bir şey değildir. 
Huzur biraz da yaşadığımız çevreyle etkileşimimizle, saygı kültürünün oluşmasıy-
la, hoşgörü kültürünün oluşmasıyla yeşeren bir şeydir. Eğer bu olmazsa, bizler 
birbirine kaba, hoyrat davranan insanlar olmaya devam edersek, ailede de huzur 
olmaz, iş hayatında da huzur olmaz. 

Bu insanların çok temel bir ihtiyacı vardı bana göre. Bu insanlar çocuklarıyla ra-
hatlıkla gezebilecekleri yeşil alanlara ihtiyaç duyuyorlardı. Bugün gelişmişliğin uy-
garlığın ölçülerinden biri olarak insan başına düşen metreküp oksijeni zikrediyo-
ruz. Acaba biz insan başına kaç metreküp ağaçla, yeşillikle karşılaşıyoruz. 

Geçtiğimiz yıllarda bir Anadolu şehrine konuşma yapmak üzere gitmiştim. Şehrin 
ortasında çok büyük bir çarşı yıkılmış, çok büyük bir alan açılmış. Beni gezdiren 
arkadaşa dedim ki, burası ne güzel bir park olur, harika bir yeşil alan olur. Yok 
dedi sen onu çok beklersin, burası yıkıldı, bunun yerine büyük devasa bir alışveriş 
merkezi yapılıyor. 

Alışveriş merkezlerinin pıtrak gibi çoğaldığı bir ülke ne demektir? Çarşının ruhu-
nun solduğu bir ülke demektir. Çarşı demek, insanların birbiriyle etkileşime geç-
tiği yer demektir. Ahlakı olan yer demektir. Geleneksel sanatların yaşadığı yer 
demektir. Geleneksel ticaretin kurallarının yaşadığı yer demektir. Pazar günü 
Ankara’daydım. Çubuk’ta bir köfteci dostumla sohbet ediyorum. Parası olandan 
alıyorum, olmayandan almıyorum diyor. Eski esnaf kaidelerini devam ettiriyorum 
diyor. Bakın çarşı işte bu tür kuralları hayata geçirebilen bir yerdir. Ama o çarşıları 
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yıkıp da, soldurup da, yerine alış-veriş merkezi yaptığınız zaman, yalnız başına ge-
zen, birbiriyle etkileşime geçmeyen bir yalnız ordusu yaratırsınız. O insanların bir 
ahlakı da olmaz. O ahlak kapitalist ahlak olur. Daha fazla yırtınanın, öne çıkanın, 
saldırgan davrananın kazandığı bir dünya yaratırsınız. O yüzden şehirde huzur 
için bizlerin en başta tabiatla hemhal oluşa ihtiyacımız var. Tabiattan kopmamaya 
ihtiyacımız var. 

Modern insanın en büyük problemi insanın fıtratından ayrı düşmesidir. Kendine 
yabancılaşmasıdır. Biz şehirlerimizi devasa kulelerin olduğu alışveriş merkezleriy-
le dolu, yeşilliğin olmadığı, insanların nefes alabileceği yerler haline getirmediği-
miz zaman, şehirde aslından uzak düşmüş oluyor. Sadece bir yabancılaşma üreti-
yor. O şehrin ortasında yabancılaşan insanlar evde de birbirilerine karşı agresif ve 
öfkeli davranmaya başlıyorlar. 

Dolayısıyla kadını, erkeği ve aileyi çevreden bağımsız düşünmek mümkün değil-
dir. Hepimiz çevrenin aynasıyız. Ayrıca insanların saygılarının tescil edilmesinden 
bahsettim. Bunu biraz açmak istiyorum. 

Hepimiz insan olarak kendi varlığımızın bir şekilde teyidini ararız. Neden hikâyeler 
anlatırız hep birbirimize? Farklı farklı hikâyeler anlatırız. Birisi benim hikâyemde 
beni dinlesin isterim. Onun yüzünde kendimi seyretmek, doğrulanmak isterim. 
İnsan hep bu dünyada önemsenmek, varlığının bir şeyler değiştirebildiğini hisset-
mek isteyen bir varlıktır. Hepimiz bir şekilde bu dünyada bir taşını yerinden oyna-
tabilmiş olmanın onurunu, gururunu, sevincini yaşamak isteriz. 

İnsanların saygınlığını onlara vermediğiniz zaman işte o antidemokratik rejimle-
rin hususiyetidir. Kimi insanları diğerlerinden daha üstün olarak görmek, kimisini 
diğerlerinin altında görmek. Sen şöyle giyindiğin için bir diğerinin bir gömlek al-
tındasın, sen şöyle düşündüğün için diğerinin bir gömlek altındasın demek ancak 
otokratik rejimlerin hususiyetidir. 

Kadınların yerel yönetime katılmasından bahsediyoruz. Bence insan olarak her 
birimizin bu dünyada var olma hakkının ve söz söyleme hakkının tescil edilme-
sinden bahsetmemiz gerekir öncelikle. Kadınlar da herkes kadar, erkekler kadar, 
iktidarda olanlar kadar, olmayanlar kadar yani herkes kadar söz söyleme hakkına 
sahiptir. Baştan kafamızda bu eşitlikçi anlayışla yola çıkarsak, bir sürü şey kendili-
ğinden ilmek gibi çözülüverir. 

Çok basit bir şey daha anlatacağım size. 2,5 sene boyunca, İstanbul’un kenar ilçe-
lerinden bir tanesinde bir proje yürüttük. Bir yerel yönetim psikolojik danışma evi 
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açmak istedi. Benden yardım istedi. Seve seve koştum. İlk tasarlanmasından kaç 
kişinin çalışacağına kadar epey bir seneye yakın bir hazırlık faaliyeti yürütüldü. İki 
buçuk sene boyunca burası işlev gösterdi. 5000 görüşme yapıldı. 8 ayrı psikolog 
çalıştı. Danışman hocaları olarak da ben çalıştım. Zorlandıkları durumlarda bera-
ber bir çözüm üretmeye çalıştık. 5 bin görüşme. İstanbul’un varoşlarında bu pro-
jede bizim karşımıza gelen en önemli sıkıntı neydi biliyor musunuz? Çok göç alan 
bir yer. Koca dayağı problemi mevcut. Bu vesileyle en çok kadınlar kullandı bu hiz-
meti. En önemli problem aile içi şiddetti. Yaklaşık %50’lere yaklaşan nispette aile 
içi şiddet problemiyle karşılaştık. Bu insanlar kimden yardım isteyeceklerini bilmi-
yorlardı. Bu insanların çoğu, (ücretsiz sunulan bir hizmetti) ceplerinde o merkeze 
gelebilecek dolmuş parasına bile sahip olmayan insanlardı. Bazıları 45 dakika, 1 
saat yürüyorlardı randevu saatine. Ama karşılarında bir psikolog, bir psikoterapist 
45 dakika boyunca bu insanları dinliyordu. İşte bu da bu insanların saygınlığının 
tescil edildiği bir projedir. 

Problem günümüz Türkiyesi’nde giderek toplumsal hayatta hakkın gücü değil de 
gücün hakkına inanmaya başlıyoruz. Ama şükür ki bunlar değişiyor. Şükür ki daha 
güçlü görünenin, cebinde silah olanın, daha varlıklı olanın iktidarının pekiştiği, ona 
kayıtsız şartsız itaat etmemizin beklendiği günler geride kalıyor. Türk toplumu 
zihniyet değiştiriyor. Kaba güce itaat toplumundan yavaş yavaş hak arayan bir 
topluma dönüşüyoruz. Değişmeyen bazı şeyler var. O da toplumsal hayatta ada-
letsizliğin yaratabildiği hoyratlıklar. 

Bir yerel yönetim cebinde 1 lira olmadığı için dolmuşa binemeyen insana, kendini 
anlatma ihtiyacını yoğun olarak hisseden insana, onu dinleyecek imkânları sun-
muyorsa, istediği kadar yol yapsın neye yarar? O insanların kalbine giden yolu siz 
inşa edemiyorsunuz demektir. Bu hep konuşulan bir şeydir. Sadece kalkınma ek-
senli bir model insanların iç dünyalarını, ruh dünyalarını tamamen gözden kaçırır. 
O dünyalarda hangi fırtınaların koptuğunu, hangi toplumsal değişimlerin yankılan-
dığını bilemez. O yüzden adalet eksenli bir kalkınma modeli olması lazım. 

Toplumsal adalette de büyük yaralar açılmaması lazım. Herhalde bu parti kuru-
lurken de bu amaçlar, bu ilkeler, bu idealler gözetilerek adalet ismi de buraya ek-
lendi kalkınmanın yanına. 2,5 senelik o projemizin yıllık maliyeti, o belediyenin yaz 
şenliklerinde bir popçuya ödediği para kadardı. 40 dakikalık bir konsere ödenen 
bir maliyeti vardı. 2,5 sene sonra aynı partiden başka bir belediye başkanı arkada-
şımız geldi. Sadece ve sadece eski belediye başkanının projesi olduğu için projeyi 
rafa kaldırdı. Türkiye’nin problemi de bu. İstikrar problemi. Bir şeyi iyi olduğu için 
sürdüremiyoruz. Bir şey iyiyse bir şahsa mal edildi diye korkuyoruz. Politikada 
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maalesef bazen böyle çok ufak hesaplar, ego davaları, keyfiyet çok ön plana çıka-
biliyor. 

Kadının gerçekten toplumsal hayatta var olabilmesi onun kendini bir yere ait his-
setmesi de, bir yerde kendini gerçekleştirebiliyor hissetmesiyle oldukça alakalıdır. 
Bir gün o ilçede yaptığımız çalışmalarda çok ağır depresyonda olan bir hanımefen-
di gözleri ışıldayarak geldi. Ne oldu dedim? Senin depresyonun iyileşmiş ne oldu? 
Ben bizim ilçede Kur’an Kursu açıldı, Kur’an öğrenmeye başladım bu yaşımda. 
Kendimi çok mutlu hissediyorum dedi. Bakın, bu insan bunca sene bu imkânı bula-
mamış. Kendini ifade edeceği, kendini ait hissedeceği bir yer bulamamış. Bulunca 
nasıl mutlu oluyor. Yerel yönetimlerinden biri en önemli misyonlarından bir tane-
si, bu insanlarımıza kendilerini iyi hissedecekleri kendilerini geliştirdiklerini hisse-
decekleri imkânlar sunmaktır. Resim kursu olur, Kur’an kursu olur, müzik kursu 
olur. Fakat önemli olan, oraya gittiği zaman ben varım, benim gibi bir insan var 
bu dünyada, ben bir şeyler alıyorum, birileri bana karşılıksız bir şeyler sunabiliyor 
diyebilen yerler kurmaktır, inşa etmektir. Bu, bu insanlara bir manada siz değer-
lisiniz, sizin varlığınız bizim için önemlidir demektir. Bence siyasetin bundan özge 
de bir gayesi olamaz. 

Siyaset aslında kendini önemsiz hisseden, hiçbir şeyi değiştiremeyeceğini dü-
şünen bir insana bir elektrik verebildiği sürece kıymetlidir. Ne yapsalar bir şey 
değişmeyecek, Türkiye’nin makûs talihi hiç değişmeyecek hissi veriyorsa hiçbir 
ehemmiyeti yoktur siyasetin. Umut veriyorsa, geleceğe dair, vizyon veriyorsa, ge-
leceğe dair bir ışık veriyorsa siyaset hükmünü icra etmiş demektir. Sıradan insana 
o günkü siyaset bir özgüven duygusu olarak geri dönebiliyorsa hakikaten bir hü-
küm icra ediyordur.

Kadını güçlendirmekten bahsedildi. Bu ifadenin çok doğru olmayabileceğini düşü-
nüyorum. Her insan Allah’ın yarattığı eşrefi mahlûkat olmakla saygıyı hak eder. 
Bizim geleneğimiz bunu söyler. Biz bazı şeyleri hep batılı kodlarla düşünmek zo-
runda değiliz. İnsan eşrefi mahlukat. Kendi kültürümüz zaten bize en güzel ifade-
leri sunuyor. 

İnsana değer vermek için, insana bir değer biçmek için geleneksel şiire bakmanız, 
geleneksel metinlere bakmanız yeterli. Bir mineraldim diyor, bir madendim, öldüm 
ve bir bitki olarak doğdum. Bir bitkiydim, öldüm ve bir hayvan olarak doğdum. Öl-
düm ve bir insan olarak doğdum. Şimdi bir insan olarak öldüm ve kim beni melek-
lerle yarışmaktan alıkoyabilir diyor Mevlana. İnsanın özünde her zaman yükselme 
imkânı var. Bazen o varoş mahallelere gittiğiniz zaman bir insanın bir hikâyesini 
dinlersiniz sizi büyüler. Burada böyle bir hikâye bunu bu şekilde bu kadar güzel 
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anlatabilen birisi mi varmış? İnsan her zaman bizi büyüleyen bir varlıktır. Yeter 
ki ona konuşma imkânı verilsin. Siyaset nasıl sessiz yığınların bir ses kazanması 
gayretiyse sessiz yığınların kendini dillendiremeyenlerin, kendilerini hikaye ede-
meyenlerin, artık kendilerini hikaye etme gayretiyse, yerel yönetimdeki siyaset de 
kendini bunca zaman ifade imkanı bulamamış, sahneye çıkamamış, bazı eğitimleri 
alamamış insanların yeniden kendilerini o sahnede hissetmeleri, bulmaları ve ken-
di hikayelerini konuşabilmeleri, soru sorabilmeleri, yardım alabilmeleri olmalı diye 
düşünüyorum.

 Hakikaten bu konuda pek çok güzel örnekle karşılaşıyoruz. Çok detay gibi görü-
nen konular var az önce Emine Hanım bahsetti. Meslek hayatımın bir bölümünde 
Kanada’da öğretim üyesi olarak bulundum. Orada bir Japon arkadaşım vardı. Bu 
Japon arkadaşım Kanada’dan hiç gitmek istemiyordu. Çünkü ikiz çocukları doğ-
muştu. Zaten iki çocuğu vardı. 4 tane çocuğu oldu. Kanada devleti, sosyal devletle 
ilgili bizim de düşünmemiz gereken şeyler var herhalde, her gün iki tane kadın 
gönderiyordu evine. Bir kadın bebeklerin bakımıyla meşgul oluyor, bir kadında ye-
mek yapıyordu, ortalığı temizliyordu, yardım ediyordu. Dolayısıyla bizim Japon 
dostumuz oradan ayrılmak istemiyordu. Çünkü ayrıldığı anda Japonya’da bütün 
bunlar için ödeme yapması gerekiyordu ve bunun zor olduğunu söylüyordu. Bun-
lar bizim ülkemiz için zor gibi görünen hedefler gibi görünebilir. Alzheimer hastası 
olan bir çift düşünün. Otistik çocukları olan bir aile düşünün. Bu ailelerin ne kadar 
yorulduğunu biz görüyoruz. Şimdilerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi güzel bir 
uygulama başladı. Yerinde takip yapılıyor. Gidiliyor, o hastalara destek sağlanı-
yor, aileye destek sağlanıyor. Belki bir iki saatliğine o insanlara imkân sağlanıyor 
gezmeleri için. Bu tür şeyleri de düşünmek lazım. Sadece en görünür olan prob-
lemlerle uğraşmamak lazım. Çünkü bu hastaların bakımı çoğu zaman kadınların 
üzerindedir. Çok yoruluyorlar. Çok bunalıyorlar. 

Günümüzde hızlı modernleşmenin getirdiği bir sürü sorunlar var. En temelinde 
yabancılaşma var. Apartman hayatı maalesef insanları birbirlerine karşı yabancı-
laştırıyor. İnsanlar aynı apartmanda yaşayıp birbirilerine selam vermeden yaşayıp 
gidiyorlar. İşte Demetevler Karşıyaka Mezarlığı’nda ufuka doğru bakarken gözüm 
bir TOKİ’nin yaptığı konutlara ilişti, bir de aşağıdaki gecekondulara ilişti. Gecekon-
dular bana çok daha insani geldi. Bizler bu kadar mimari geleneği olan bir milletin 
mensuplarıyız, Mimar Sinan ahfadıyız. Neden kendimize özgü bir mimari anlayışı, 
insansa, tabiata yakın, dost mimari anlayışı geliştiremiyoruz da, demir perde ül-
kelerinin o iğrenç mimarisini alıp kibrit kutusu gibi evler yapıp, insanları daha da 
yabancılaştırıyoruz. O gecekondudaki cıvıltı o apartmanlarda asla olmayacaktır. 
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Bizim insanımıza ait yeni modeller düşünmemiz lazım. Buraya ait modeller düşün-
memiz lazım. Bilimde, sanatta, siyasette, mimaride her yerde düşünmemiz lazım. 

Bizler çatışmacı bir kültürün devamcıları değiliz. Bizler insanın bir diğer insanın 
kurdu olduğu bir medeniyetin mensupları değiliz. Bizler insanın bir diğer insanın 
yurdu olduğu, dostu olduğu bir medeniyetin mensuplarıyız. Şehirlerimizi de bir 
ihya anlayışıyla, yeniden diriliş anlayışıyla, insana bakışımızı da bu yenileyici anla-
yışla inşa etmemiz lazım. O yüzden yerel yönetimler hakikaten çok büyük avantaj-
lar taşıyorlar içlerinde. Çünkü maalesef, uzun yıllardır devlette de çalışan bir insan 
olarak söylüyorum, inşallah değişiyor, olumlu yönlere gidiyor. Fakat devletin ka-
rar alma mekanizmalarında hantallık, yavaşlık var. Ulu Cami’nin yanmasına nasıl 
içinin yandığını anlatıyordu Kültür Bakanımız. Bakanımızın bir açıklaması olmuş. 
Her şeyin en ucuza mal edildiği bir ihale sistemi olursa işte böyle olur filan gibi. Ha-
kikaten bizler kendi varlıklarımızı, kendi değerlerimizi artık bu hantallık yüzünden 
koruyamaz hale geliyorsak vay bize. Ulu Cami gibi bir ulu mabedi, eğer sadece bu 
hantallık yüzünden kaybedebiliyorsak bunun üzerine çok düşünmemiz lazım. 

Sonuç olarak lafı toparlamam gerekirse. Mahallede her şey vardı. Gelenekte de 
pek çok imkân zaten barınıyor. Mahalle hayatına baktığınız zaman, insanların bir-
biriyle konuştuğu, buluştuğu, çarşıyla hemhal olduğu, çarşıyla mahalle olduğu, 
mabetle mahalle arasında organik bütünlük olduğu o hayat, bizim kaybettiğimiz 
o hayattır şu anda. 

Şehirler bozuldukça, şehitler ranta teslim oldukça, yeşil alanlar azaldıkça, iş saat-
leri insanların hayatlarında daha fazla yer işgal ettikçe, kadın ve erkek eve birer 
yorgun savaşçı olarak, omuzları düşmüş olarak döndükçe problemler maalesef 
bitmeyecektir. 

Yerel yönetimlerin yapabileceği şeyler muhakkak insanlara rahat nefes alabile-
cekleri, birbirlerinin saygınlığının tescil edildiği mekânlar, ortamlar sunmaktır. On-
ların sinemayla, sanatla, her türlü faaliyetle kolayca buluşabileceği imkânlar ya-
ratmaktır. Kurslar, seminerler düzenlemek ve onları bilgilendirmektir. Kadınların, 
hanımların çok rahatlıkla devam edebileceği seminer ortamları yaratmak ve on-
ların orada bilgilenmesini sağlamaktır. Bu arada ben hakikaten hanımların, erkek-
lerin 3-5 adım önünde yürüdüğünü görüyorum bu tür seminerlere katıldığımda. 
Hanımlar bu işlere vakit ayırıyorlar. Nasıl daha iyi insanlar oluruz diye kendilerini 
yetiştirmeye çalışıyorlar. Erkekler maişet telaşından bu kadar “önemsiz işlere” 
vakit ayıramadıkları için geri kalıyorlar. Bazen kadın ve kocası arasındaki ayrım da 
büyüyebiliyor. Hepinize sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılarımla.
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Gelişmiş ve sağlıklı bir toplumun var ol-
ması için, ilk ve en önemli şart ailelerin 
sağlıklı ve sağlam olmasıdır. Burada bu-
lunan herkes bilmektedir ki, aile, toplumun temel birimidir ve insanın eğitimi için 
önemli bir faktördür, çünkü insan kişiliğinin temelleri aile içinde inşa edilmektedir. 
Aile ortamı, aile içindeki maddi ve manevi kaynaklarının etkilerini, ailenin psikolojik 
atmosferini ve aile hayatının bütünüyle iç organizasyonunu kapsamaktadır. Özel-
likle aile içinde, en yakın akrabalarla iletişimde bulunarak, algılamalar ve fikirler 
oluşmaktadır, kişisel değerlere yönelimler ve kişisel tutumlar, davranış normları 
ve davranış kuralları benimsenmektedir. 

Kişilik yapısının eğitiminde ailenin rolü son derece önemlidir. Son yıllarda Mestanlı 
(Momchillgrad) belediyesinde, aile fertleri sayısında azalma gibi bir eğilim oluş-
muştur. Daha az çocuklu aileler (bir, iki) geleneksel hale gelmekte, az sayıda ço-
cukların bakımı ve eğitimi daha kolay olduğu düşünülmektedir. 

Son yıllarda ailelerde gözlemlenen sıkıntılar, sosyal yaşamda zorluk teşkil eden 
durumlardan, ebeveynlerin profesyonel ilişkilerinden kaynaklanmaktadır. Aynı 
zamanda ekonomideki objektif faktörlerden, aile yaşam standartlarından, ailenin 
sağlık durumundan (bedensel yaralanma veya beden özürlülüğü gibi aile fertleri-
nin sağlık problemleri), aile fertlerinin eğitim yeterliliğinden, ebeveynlerin çalışma 
hayatındaki vasıflarından, ebeveynlerin sosyal statülerinden, ikamet ettikleri böl-
gelerin konumundan, aile yapısından ve mevcut maddi ihtiyaçlardan kaynaklan-
maktadır. 

Mestanlı Belediye politikası, devlet programlarıyla uyumlu olmakla beraber, aşağı-
da tanımlanan risk grubundaki ailelere destek sağlamaya yöneliktir:

– Çok çocuklu aileler,

– Yalnız ebeveynler, 

– Uzak bölgelerde oturan düşük gelirli aileler,
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– Roman kökenli aileler,

– Özürlü fertleri olan aileler,

– Özürlü çocukları olan aileler,

– Düşük sosyal statüdeki aileler, 

– Yalnız yaşlı insanlardan oluşan aileler, düşük gelirleri olan yaşlı insanlar, özürlü 
yaşlı insanlar.

Sağlıklı ve sağlam bir ailenin, toplumun gelişmesine ilişkin önemli katkısı olduğu-
nun farkında olarak, bizim taraftan risk belirlemelerde, elde var olan kaynakları 
seferber ederek, riskleri engelleyebilmek ve onların üstesinden gelebilmek için, 
doğru çözümlere ilişkin bütün kaynakları seferber etmekteyiz. 

Bu arada belirtmeliyiz ki, bireyin risk durumlarını aşabilmesi için, ailenin destek 
alması çoğunlukla gereklidir. 

Çocukların bırakılmasının önlenmesi ve çocukların aile içinde topluma kazanılma-
sı, ailenin desteğini gerektirmektedir, böylece fakirlik kapsamından çıkılacak ve 
ebeveyn kapasitesi inşa edilecektir. Risk altındaki insana destek verilmesi, ailesine 
yönelik sağlanan imkân ve olanakları kapsamalıdır. 

Biz en çok yukarıda tanımlanan ailelerle çalışmaya mecbur kalıyoruz. Ailedeki 
problemlerin çözülmesindeki sağlanan en büyük kaynak, Mestanlı Belediyesi’nin 
önceden analiz edip ortaya çıkardığı bu ailelere verdiği sosyal hizmetlerdir. 

Risk gruplarına bağlı olarak, bizler, çocuklu ailelere ve yaşlı bireyleri bulunan aile-
lere hizmet vermekteyiz. 

1. Mestanlı Belediyesi’nde çocuklar için açılan sosyal tesisler: 

a. Engelli Çocuklar için Tam Gün Rehabilitasyon Merkezi 

b. Sosyal Destek Merkezi

Bu merkezlerimizde uzmanlar çalışmaktadır. Bunlara örnek olarak psikologlar, 
rehabilitasyon uzmanları, sosyal işçiler, özel eğitmenler ve eğitimciler verilebilir. 

Kısaca bu hizmetlerin esaslarını ve hedeflerini sizlere açıklayacağım: 

a.  Engelli çocuklar için tam gün rehabilitasyon merkezi – gün boyu içerisinde ve-
rilen değişik hizmetleri kapsamaktadır – verilen yemek, sağlık bakımı, rehabili-
tasyon prosedürleri, boş zamanın organizasyonu, aile danışmanlığı, aile deste-
ği vb. Bu hizmetler ücretsizdir. 
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Tam gün verilen hizmetlerin ana hedefleri: eğitimsel ve bilgi beceri çalışmaları, 
eğitim ve rehabilitasyon, tek başına yaşamı sürdürebilmek için yetiştirme eğitimi,  
sosyal ve psikolojik yardım, sosyal beceri ve sosyal entegrasyon eğitimidir.

Engelli çocuklar için tam gün rehabilitasyon merkezi, çocuklar ve ailelerinin farklı 
ortamlara sosyal adaptasyonlarını ve toplumsal uyum sürecini planlı ve kademeli 
olarak hazırlamaktadır. Çocuğun gelişmesine teşvik ve destek sağlamaktadır. Ço-
cuğun fiziki ve psikolojik durumunu kendi potansiyelini kullanabilecek kadar geliş-
tirerek ilerletmesine yardımcı olmaktadır. 

Öte yandan her engelli çocuk için merkezde verilen bakım, eğitim ve yetiştirilme 
hizmetleri, aile bireylerine ve özellikle annnelere günlük bakım işlerini yapmaktan 
tasarruf sağlamakla beraber o bireye yeniden istihdam olanağı kazandırmaktadır. 
Böylece sosyal yaşama tekrar katılım ve gelir kaynağı sağlamakla beraber ailenin 
finansal stabilitesini yükseltmekte ve aileye istikrar sağlamaktadır. 

Nitekim bir gerçeği kabullenmek gerekir. Engelli çocukların olduğu ailelerde, sık-
lıkla ekonomik güçlükler ve finansal istikrarsızlık gözlenmektedir. Dolayısıyla bu 
gibi durumlar aileler için başka riskler doğurmaktadır (aile bütünlüğünün zede-
lenmesi, şiddet, kötü alışkanlıklara yönelme, engelli çocuğun Çocuk Esirgeme 
Kurumu’na verilmesi vs.). 

b.  Sosyal Destek Merkezi:  Bu merkezde de verilen tüm hizmetler ücretsizdir. 

Sosyal destek merkezi, toplum yararına bileşik sosyal hizmetler sunmaktadır. 
Buna ek olarak yüksek risk altındaki topluluklara efektif olarak verilen dayanış-
ma hizmeti, işbirliği ve desteğe ulaşılmasını sağlamak,  aile ve çocuklar arasında 
önleyici tedbirlerin alınması, çocukların korunması ile ilgili geniş toplumun ilgisini 
çekerek ve ittifak kurularak merkezin hizmetlerini ve aktivitelerini yerine getir-
mek için çalışılmaktır. 

Temel olarak bu hizmetimizle aşağıdaki konularda çalışmaktayız: 

Sosyal, psiko-sosyal ve psikolojik destek ve bilgilendirme; ebeveynlere çocuk ba-
kımında destek,

Doğum öncesi ve doğum sonrası bakım – çocuklarını bırakma riskindeki kadınlara 
hamilelik döneminde ve doğum sonrasında destek ve bilgilendirme; 
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Aile planlaması – üreme sağlığı kapsamında bilgilendirme, doğum kontrol metotla-
rı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, yüksek riskteki topluluklara karşı pro-aktif yak-
laşımlar,

Şiddeti önleme ve kötü muamele ile şiddet gören çocuklara ve ailelerine destek.  

Yanlış yola yönelme davranışlarını önleme: 

Yanlış yola sapma davranış biçimlerdeki çocuklara ve ailelerine bilgilendirme ve 
destek,

Vatandaşların hak ve sorumluluklarıyla alakalı eğitim programları ve ihlal etme 
durumlarında verilen cezalar,

İnsan kaçakçılığı, cinsel taciz, şiddet ve ihmalciliğe maruz kalanlara yönelik,  tehli-
keleri ve sonuçları hakkında bilgilendiren eğitim programları,

Bilgilendirme isteyenlere serbest giriş sağlamak ve gerektiğinde yetkili mercilere 
yönlendirmek ve destek sağlamak.

Okuldan ayrılma durumların önlenmesi: 

Okuldan ayrılma riski altında olan çocuklara bireysel bilgilendirme ve destek sağ-
lamak,

Okuldan ayrılma riski altında olan çocukların ailelerini bilgilendirme ve onlara des-
tek sağlamak. 

Esas olarak bu hizmetler Mestanlı Belediyesi’ndeki çocuklar ve ailelere yönelik 
olmakla, aşağıda verilen grupların birisiyle özdeşleşmektedir: 

c. Toplum dışı davranışları olan çocuklar,

d. Parçalanmış ailelerin çocukları,  terkedilme riskinde olan yakın ve akraba yanı-
na yerleştirilen çocuklar, anne baba tarafından bakımsız bırakılan çocuklar,

e. Şiddet kurbanı, suistimal edilen ve istismar edilen çocuklar,

f. Okuldan ayrılma riski altında olan çocuklar, okuldan çıkışı verilen çocuklar ve 
okula gitmeyen çocuklar,

g. Mestanlı Belediyesi Çocuk Esirgeme Kurumları’na verilen çocuklar, 
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h. Ebeveynlerinde ciddi hastalık problemleri olan çocuklar ve çocuklarının büyü-
me ve gelişmeleri sürecinde tehlike teşkil edenler,

i. Ruhsal ve davranış bozuklukları olan çocuklar,

j. Sosyal yardıma muhtaç, fakir ve çok çocuklu aileler. 

Aile Konsültasyonu: Eşler arasındaki ilişkilerde uyumsuzluğunun üstesinden gel-
mek için kullandığımız bir yaklaşım tarzıdır. Ebeveynler arasında veya aile fertleri 
arasında çelişkileri, aile içinde bunalımları, boşanmaları ve ayrılmaları çözmek için 
kullanılmaktadır. Daha önemli değişimlerin varlığı,  çocuk doğumu gibi, iş değişi-
mi, konut değişimi, hastalık vs. değişimler, ailevi ilişkilerinde bunalımlar getirebilir, 
bunlar yeni şartlara uyum sağlamanın zorluklarından kaynaklanmaktadır. Kesin-
likle her ailenin sorunları vardır. Çoğu zaman bu sorunlar, farklı fikirde olmak ve 
farklılıkları kabul etmemenin neticesidir. 

Aile konsültasyonun rolü, eşlere yardım sağlamaya yönelik problem çözme süre-
cidir: iletişim hünerlerini geliştirmek, karar alma becerilerini geliştirmek, aile için-
deki çelişkileri pozitif ve yapıcı biçimde çözmek, efektif duygusal gelişim ve pozitif 
ilişkilerin ilerletilmesi gereksinim kılmak, fikir ve görüş ayrılıklarını giderme yete-
neğini geliştirmek, yakınlarla ve akrabalarla alakalı problemleri çözmek, başarılı 
ebeveyn olabilmeleri için kendilerine özgü uygun ve münasip ebeveyn modeline 
hâkim olmak. 

Sosyal Yardım Amaçlı Ev Ziyareti: Aile riski olasılığı olan ve yalnız yaşlı insanlar-
dan oluşan aileleri kapsayan belediye hizmetidir.  Bu tip ailelere belediyenin ver-
diği hizmetler, evlere yemek tedarikini sağlamak, alışveriş yapmak, sağlık ocakla-
rına, hastanelere ve başka kurumlara refakat etmek gibi hizmetleri içermektedir. 

Mestanlı Belediyesi olarak, yaşlı insanlara hitap eden proje ve programlar üzerine 
çalışmaktayız ve bunların sayesinde işlerini kendileri göremeyen bakıma muhtaç 
özürlü ve yaşlıların çok yönlü bakım talebini karşılayarak, kendi evlerinde ya da 
yaşadıkları ortamda bakımı için sürekli yardım ve destek sağlamaktayız. 

Hizmetlerimiz: Evde bütünleşmiş bakım hizmetleri, özel kişisel hizmetler, tıbbi 
bakım hizmetleri, ev dışında refakat hizmetleri, yaşlıların ilgi alanlarına göre et-
kinlikler düzenlemek, olağanüstü durumlarda yardım ve destek sağlamak, idari 
makamlara müracaatlarda yardım etmek,  engellilere kullandıkları teknik yardım 
araçlarını sağlamak vb. hizmetleri kapsamaktadır. 
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Hizmetler, çocuk ebeveyn ve yaşlı ayırımı yapılmaksızın,  hizmet kullananların ki-
şisel seçimlerine bağlı kalarak, kişisel alanlarına saygı çerçevesinde ve onurlarını 
kollayarak verilmektedir. 

Burada belirtmeliyim ki, ailelerin refah düzeyinin yükselmesi için, belediyelerin ça-
lışacağı öncelikli alanların devlet tarafından belirlenmesi gerekmektedir.

Esasen, risk grubuna giren aile içindeki problemler üzerinde durulmaktadır.  

Ailelerle çalışmalarımız, aile içindeki problemleri bağlamaktadır (aile içi ilişkiler, 
aile yapısı, aile içindeki çelişkiler, aile fertlerinin takip ettiği aile rolleri, aile değer-
leri ve somut ailenin topluluk içindeki ve aile dışındaki sosyal yaşamda durumu ve 
statüsünü kapsamaktadır.) 

Netice olarak belirtmek istediğim, aile ve sosyal politikasının temelinde, sosyal 
amaçlar vardır ve bu amaçları yerine getirebilmek için resmi otoriteler (devlet ve 
belediyeler) tarafından yapılan somut eylemler ve aktiviteler ve aile seviyesinde 
iş gören bazı sivil toplum örgütleri dahil, ailenin bütünlüğünün korunmasını, sos-
yal emniyetin sağlanmasını ve ailenin korunmasını hedefleyen çalışmalara hitap 
etmektedir. 

Bu demektir ki, aile ve sosyal politikasının öncelik sistemi, ülkenin sosyal ve ekono-
mik durumuna göre değişmektedir. Ekonomik kriz durumlarında aile politikasının 
amacı, ailenin ayakta kalabilmesini sağlamaksa, zamanla ailenin krizde varlığını 
sürdürme emeği, koruma ve sosyal güven politikasına yönelmektedir ve bu yolla 
insanlığın üremesi için en uygun yaşam koşulları ve yüksek yaşam standardı sağ-
lanması öngörülmektedir. 

Başka sözlerle, aile değerlerinin korunması, toplumsal bilinç ve sorumluluğu olan 
sağlıklı ve eğitimli, çocuk bakımına elverişli aile yaşam şartlarının oluşturulması te-
min edilmektedir. Sosyal bağlamda, belediyenin ve sırasıyla devletin gelişmesine 
ve kalkınmasına bakılmaksızın, aile politikasının temel ve öncelikli görevi, kaliteli 
nesil yetiştirmek ve eğitmektir, dolayısıyla bu, ülke ekonomisinde refah yaratma-
nın ön koşuludur.
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YEREL YÖNETİMLER VE AİLE 
PROJE YARIŞMASI İLÇE 
BELEDİYELERİ 1.LİK ÖDÜLÜ

Yakup ÇELİK
POLATLI BELEDİYE BAŞKANI,  
ANKARA
PROJE ADI: AİLECE EĞİTİMDEYİZ

2 Nisan 2012 - Ankara

Değerli Genel Başkan Yardımcım, 

Sevgili kardeşlerim, 

Kıymetli hanımefendiler, beyefendiler! 

Bu sempozyumun son oturumunun son konuşmacısıyım. Tahammül sınırlarını 
zorlamak bana düştü. İnşallah çabucak toparlarız. 

Tabii çok kıymetli konuşmacılarımız, uzmanlarımız, değerli Belediye Başkanımız, 
yerel yönetimler, şehir(kent) aile bağlamında epey şeyler söylediler, çok kıymetli 
önerilerde bulundular, eleştirilerde bulundular. Benim söyleyeceklerim de bir ba-
kıma uygulamanın içinde bulunan bir arkadaşınızın, kardeşinizin bunlara ekleye-
cekleri mesabesinde olacaktır. 

Bir defa şunun hepimiz farkındayız yerel yönetim, belediyecilik anlayışı süreç 
içinde, zaman içinde değişiyor. Özellikle 90’lı yıllardan bu yana Türkiye’de sosyal 
belediyecilik kavramı belirginleşti. Bilhassa son 8-10 yıllık süreçte AK Parti iktida-
rı döneminde yerel yönetimlerde de bu husus, sosyal belediyecilik kavramı öne 
çıktı. Ama aynı zamanda bununla birlikte yerel yönetici olmanın işlevi de değişti. 
Geçmişte rutin belediyecilik hizmetleri olarak gördüğümüz hususlarda ne kadar 
başarılı olduysak kendimizi o kadar başarılı bir Belediye Başkanı olarak addeder-
ken, bugün onun da ötesinde Belediye Başkanı bir bakıma şehrinin vizyonunu be-
lirleyen, şehrine bir misyon belirleyen, önüne belli amaçlar, belli hedefler koyup 
onların peşine düşen ve şehri için bir gelecek tasavvurunda bulunan, bir gelecek 
tasarımı yapan, olup biteni, mevcudu, tespitleri doğru yapan, doğru değerlendi-
ren ve onları uygulamada da gayet güzel takip eden; ama bununla birlikte şehrin 
girişimci ruhunu ayaklandırmayı da, ayağa kaldırmayı da hesap eden bir insan, bir 
yönetici konumuna geldi. 
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Bunun ötesinde tabii aile denildiğinde nasıl ki kadını ondan ayırmayarak o bütü-
nün bir parçası görüyorsak, aslında şehirde yapmış olduğumuz çalışmaları da bir 
bütünün parçası olarak görmek zorundayız. Yani nasıl söyleyelim, Belediye Baş-
kanlığı alt yapı hizmetlerinden şehrin fiziki değişimine kadar, imarına kadar her bir 
şey ile uğraşıyor. Tabiki misyon olarak geleneğimizden getirdiğimiz bir görevimiz 
var. Biz dünyayı imar etmekle mükellefiz, diyoruz. Bu çerçevede çalışırken, her 
şey insan için derken; kaldırım yaparken, yol yaparken,  yeşil alan üretirken veya 
şehir planı, konut mimarisini vs. düzenlerken bunların hepsini insan için yaptığımı-
zın bilincindeyiz.

Tüm bunlar olup biterken dün Sayın Başbakanımız’ın da “trafiğe göre şehirler de-
ğil, araçlara göre şehirler değil, insana göre, çocuklara göre şehirler!” diye özetle-
diği husus var. Her şeyden önce şehrin de bir ruhunun olduğunu, şehrin de canlı 
bir organizma olduğunu bilerek ve o şehirde nihayetinde insanların yaşadığını, 
insanlara hizmet verdiğimizi bilerek, bu bilinçle hareket etmek zorundayız. 

Benim asıl mesleğim öğretmenlik; 8 yıl öncesine kadar bana “hocam” diyorlardı, 8 
yıldır “başkanım” diyorlar. O zaman gördüğüm bir husus vardı. Kimi aileler çocuk-
larının maddi ihtiyaçlarını karşılayıp da cebine harçlığını koyup da üzerini giydirip 
de gönderdiklerin de “İşte hocam her ihtiyacını karşılıyoruz, daha bizden ne istiyor 
bu çocuk, niye başarılı değil?” diye sorarlardı. Ben bunu Belediye Başkanlığı’na 
yorumladığımda meseleyi şöyle algılıyorum: Şehrin her türlü fiziki ihtiyaçlarını en 
güzel şekilde karşılayıp da insanımızın sosyal ihtiyaçlarına, kültürel ihtiyaçlarına, 
zihinsel, kalbi, psikolojik ihtiyaçlarına cevap vermediğiniz takdirde demin söyledi-
ğim velinin durumuna düşmüş oluruz.  Yani çocuğunun cebine harçlığını koyup 
da her bir meselesini çözdüğünü zanneden velinin, ebeveynin durumuna düşmüş 
oluruz. O bakımdan şehircilikte de meseleyi gerçekten bir bütün olarak ele almak 
gerekiyor. 

Sözlerimin arasında şehrine ilişkin bir gelecek tasavvuru olmalı şehir yöneticisin-
de, demiştim. Bu tasavvur şehrin fiziki anlamda standartları yüksek,yaşanılabilir 
mekân olmasını içeriyor elbette. Ama biz şehirleri insanlar için inşa ediyoruz.
İnsanımız daha mutlu, daha huzurlu, kardeşçe, geleceğe daha güvenle bakarak 
yaşasınlar için inşa ediyoruz. Doğal olarak aileyi düşündüğünüzde, toplumu dü-
şündüğünüzde, milleti düşündüğünüzde, insanlığı düşündüğünüzde işin miğferine 
galiba çocukları almak gerekiyor. 

Dünyanın her yerinde bütün şehirlerimizde ev ev, sokak sokak çocuklarımızın 
daha huzurlu evlerde, daha güler yüzlü sokaklarda, daha insan yüzlü şehirlerde 
doğru eğitilerek, erdemli,insanî değerleri özümsemiş olarak yetişmelerini temel 
almak gerekiyor. Ve şimdi şu evrensel soruyu soralım: “Gidiş nereye?!” , ve buna 
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ilişkin olarak da Hz. Ali Efendimizin meşhur sözüdür: “Çocuklarınızı bugüne değil 
geleceğe göre hazırlayın, geleceğe göre eğitin, buyuruyorlardı.” Doğal olarak “bi-
zim çocuklarımız gelecekte nasıl bir dünyada yaşayacaklar, nasıl bir şehirde yaşa-
yacaklar?” “Gelecek, nasıl bir gelecektir ki biz ona göre şehirlerimizi imar edelim, 
ona göre insanımızı eğitelim?!” sorusunun cevabını vermek gerekiyor. 

Bilirsiniz Einstein’ın bilim dünyasında çok özel bir yeri var. Kendisiyle söyleşi ya-
pan bir rahibe söylediği meşhur üç bomba meselesi bugün bizi çok daha fazla dü-
şündürüyor bu çerçevede. Üç önemli bomba var diyor bunlardan birisi işte atom 
bombasıdır, ikincisi demografik bombadır ve üçüncüsü de enformasi bombası 
veya enformatik bomba, diyelim. Nükleer silahlardan şunlardan bunlardan herkes 
söz ediyor. Bunun bir tehlike olduğunu biliyoruz. Demografik bomba meselesini 
herhalde çok etraflı düşünmek zorundayız. Yani nüfus meselesi, nüfus hareketle-
ri, göçler, insanın durumu geleceğe bakışı veya biraz daha ona eklemelerde bulu-
nalım. Genetikle ilgili çalışmalar, klonlama vs. Herhalde geleceği tasarlayacaksak 
bunları da hesaba katmak zorundayız. Ama bir şeyi daha şu enformatik bombayı 
da ciddi olarak düşünmek zorundayız. Kemal Sayar hocam da burada. Tekno-
lojinin getirdiği bir takım güzelliklerin, kolaylıkların, iyiliklerin yanında iletişim ve 
ulaşımdaki hızın getirdiği başka sorunlar ve bunun aileye yansımaları gençlere, 
çocuklara yansımaları hususunda da düşünmek zorundayız. Ciddi düşünmek zo-
rundayız. Buna ilişkin politikaların üretilmesi gerekiyor, diye düşünüyorum. Çünkü 
ünlü iletişim bilimci Priloi’nin galiba, bir sözü “Vakit nakitse hız iktidardır” diyor. 
Vaktin nakit olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu kadar hızlı yaşanan bir dünyada şe-
hir insanının telaşını düşünelim. Bu hız karşısındaki afallamışlığımızı düşünelim ve 
buna ilişkin ne yaparsak ne edersek bu işin hakkından geliriz de sağlıklı, huzurlu bir 
toplumu, sağlıklı huzurlu bir aileyi, bu çözülen dengeleri, kaybettiğimiz değerleri 
yerine oturtmuş oluruz diye bunların hepsinin üzerinde kafa yormak gerekiyor.

Şehre, aileye, eğitime ilişkin bu tespit ve belirlemelerden sonra kendi yapıp ettiği-
miz işlere,üretip uyguladığımız projelere gelebiliriz. Çünkü bu söylediğimiz husus-
lar geleceği tasarlarken düşünmemiz gereken hususlar, diyorum. Bazen kimi so-
ruların cevaplarını da zihnimizde bulamadığımız için belki buralara taşıma gereği 
duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Çünkü yönünü batıya dönmüş bir toplumun 
fertleriyiz, yöneticileriyiz, yaşayanlarıyız. Modernlik, post modernlik, modernite  
bunları konuşuyoruz. Batı insanının sosyal, toplumsal çıkmazlarını da aşağı yukarı 
görüyoruz. Benzer çıkmazlara düşmemek hususunda acaba bizim ne yapmamız 
gerekir, yani onların izlediği yolları, yöntemleri,  örnekleri birebir yaşamak mı doğ-
rudur, yoksa belki tüketim alışkanlıklarımızdan kültürümüzden başlayarak yeni bir 
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yol yordam, yeni bir eğitim modeli, yeni bir aile tasarımı mı işte ne yapacaksak 
bunların cevabını da vermek zorundayız, diyorum. 

Geçmişte, yani bundan 50 yıl öncesinde ev denildiğinde, aile denildiğinde Türk 
toplumunun nerdeyse milli bir mesele haline getirdiği, büyüklerimizin, devlet yö-
neticilerimizin en temel meselesi neydi? İşte çalışan eğitimli bir baba, eğitimli bir 
eş ondan sonra çocuk veya çocuklar olsun; bizim için ideal aile yapısı buydu. Şimdi 
bunu dahi korumakla koruyamamak arasında giden gelen bir dengeyi yaşıyoruz. 

Tüm bu sorunları sayarken siz ne yaptınız, neler yaptınız veya sorunlara nasıl yak-
laştınız, aile, çocuklara yönelik hangi sosyal, toplumsal projeler ürettiniz, mesele-
sini artık özelleştireyim, artık Polatlı özeline gireyim. 

Polatlı, Ankara’nın bir ilçesi ve metropol dışındaki en büyük ilçesi, yüz bin nüfuslu 
bir şehir. Demografik olarak da son derece heterojen bir yapıya sahip.  81 vilayeti-
mizin tamamından burada yaşayan insanlarımız var. Az önce değinildi bir sosyal 
doku araştırması yapmak gerekir diye. Bizim bu konuda Polatlı’da kendi yaptığı-
mız hem aileye yönelik, hem sosyal dokuya, hem Polatlı kimliğine, Polatlı algısına 
yönelik araştırmalarımız oldu. Aynı zamanda 2006 yılı TÜİK Aile Araştırması ne-
ticelerini çok dikkatli biçimde analiz ederek işe başladık. Doğrusu yola çıktığımız 
yer “ailece eğitimdeyiz” projemizde çocuklardı. Şöyle bir gözlemimi sizlerle de 
paylaşayım. Yani o yıllarda sanıyorum 2005’di. Burada, Ankara’da bir Genel Mü-
dür arkadaşımızın odasındayım, bir görüşme için. 9-10 yaşlarında bir kız çocuğu 
içeri girdi. Son derece sevimli yaşına göre de hanımefendi. O yönetici arkadaş 
dedi ki ‘Bu benim kızım, -babasını çok da göremiyor- işte geldi böyle,dersi varmış, 
ödevi varmış. Ona katkıda bulunmak istiyorum.’ Çocuğun sorunu şu: Ödev veril-
miş okulda, termometre hakkında bilgi ve basit bir termometre yapacaklar, bu da 
performans ödevi. Genel Müdür arkadaş sekreteri çağırdı, bilgisayardan, internet-
ten bilgi indirdiler, getirdiler. Şoförünü çağırdı bir 50 lira verdi, termometre mal-
zemelerini basit biçimde almak  üzere gönderdi. Şimdi bunu yaşayan Ankara’da 
bir Genel Müdür ve onun çocuğu. Peki Polatlı’nın kenar mahallelerindeki çocuklar, 
annenin babanın gelir durumu belli ve eğitimi yok, ona yetecek durumda değil, 
cepte para yok, evde bilgisayar yok, internet yok vs. Buradan yola çıkarak biz ço-
cuklarımıza yönelik “mahalle konakları” dediğimiz kimi yerlerde “bilgi evi” tarzın-
da işlere yöneldik. Ki onun içindeki işlevleri belki bize özgü, özgündür. Çocuklarla 
uğraşırken, onların internet ihtiyacını, eğitim amaçlı internet ihtiyacını karşılamak, 
aynı zamanda o mahalle konaklarımızda öğretmen nezaretinde ev ödevlerini ta-
mamlamak vs. bu çerçevede uğraşırken anne babanın yetersizliğini gidermek hu-
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susunda, onların olumsuz davranışlarının veya geçimsizliklerinin çocuğa yansıma-
larını önlemek sadedinde aile eğitimine başladık. Annelerle başladık. Zaman içinde 
çok da memnuniyet aldığımız, yüzde yüz memnuniyet aldığımız bir proje oldu bu. 

Şunları belki birer anekdot olarak söylemekte fayda var. O kadar önemli ki siz de 
içine girdikten sonra görüyorsunuz. Sokakta yürürken 30-35 yaşlarında bir bayan 
gelip size şöyle teşekkür edebiliyor! “Evliliğimi kurtardınız. Ben hep eşimde bulur-
dum suçu, sorunu onda görürdüm ama suç benimmiş. Bunu bu eğitimle anladım. 
Şu anda gayet mutluyuz” diyebiliyor veya işte bir çocuğa sorduğunuzda “Anne-
nizde ne gibi bir değişim gördünüz?” diye!.. Affedersiniz “- Yapma gız, diye bana 
bağırırken artık “kızım yapma” diye başımı okşayarak bunları söylüyor’ diyor. 
Veya bir başka anekdot daha aktarayım. Bence bu daha orijinal, “Ya anne işte sen 
bir de annelik eğitimi gördün, bize niye böyle davranıyorsun vs.’ diye yakınan bir 
çocuğa annenin verdiği cevap “Ah kızım ben bir de o kursa gitmeyeydim sen beni 
bir de  o zaman görseydin bu olay karşısında ne olacağını görürdün.” şeklinde, 
bu şekilde somut dönüşlerde söz konusu. Bizim projemizin orijinal yanı –işin biri 
eksik kalıyor demişti Hilâl Hanım başlangıçta, bir kanadı kırık kuştan bahsetmiş-
ti- babalık eğitimine de yönelmek oldu. Babaları eğitmek yönünde de çalışmalara 
başladık. Tabii babaları kahveden koparıp da getirmek çok da kolay olmuyor. Bu 
konuda belki merkezi yönetime de iş düşüyor, yani iş düşüyor derken şunu söyle-
mek istiyorum. Sanki fabrikalara, işyerlerinde verimliliği de artırmak,motivasyonu 
artırmak için bir takım eğitimler verilirken, belediyelerle iş birliği yaparak bu tür 
eğitimleri de aldırabilirsiniz gibi bir zorunluluk getirilebilir mi bilmiyorum. Çünkü 
ihtiyaç diye görüyorum. 

Biz daha çok meddah figürü ile kahvehanelere gittik sazlı sözlü. Orada bu işi anla-
talım diye. Başlangıçta siyasi bir çalışma olarak görüp bir tepki de olabiliyor ama 
sonrasında işin kıymeti anlaşıldığında veya işte siyaset anlatılmadığını, propagan-
da yapılmadığını gördüklerinde yaklaşım farklılaşıyor. Böyle bir başka çerçeve var. 

Arkadaşlarımız sık sık vurgu yaptılar. Aile danışma merkezi veya psikolojik destek 
meselelerine. Bunu bizlerde bir psikolog nezaretinde yapıyoruz ve gerçekten iyi 
giden bir çalışma. Yani 15-20 gün sonrasına, bir ay sonrasına randevu vererek 
işleyen bir sistem bu. Tüm bunları bir takım meslek kursları veya hobi tarzındaki 
kurslarla destekliyoruz. Bunlara gitmek isteyenleri bunlara yönlendiriyoruz. Aile 
içi iletişim dersleri verirken bununla ilgili başka konulara değinirken aynı zamanda 
anketler yapıyoruz, başka hangi türden kurslar istersiniz şeklinde. Ona göre bir 
yönlendirme söz konusu oluyor. Bunları gerçekleştiriyoruz. Fakat aynı zamanda 
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diğer dezavantajlı grupları da işin içine katarak yani özürlüleri, yaşlıları vs. gezi-
ler düzenliyoruz. Geziler dediğim biraz da bizim konumumuz buna müsait. Günü 
birlik geziler, diyelim bir yıl Konya’ya, bir yıl Beypazarı’na, bir yıl Kapadokya’ya, 
bir yıl işte Söğüt, İnegöl, İznik,  bir yıl Kastamonu - Amasya biraz uzak geliyor na-
sıl yapacağız bilemiyorum kafamızda orası var- bu şekilde. Veya hızlı trenin bize 
sağlamış olduğu avantaj geçen yıl demiryolları yönetimi ile anlaşarak Polatlı’dan 
sabahleyin günlük 45 kişi, iki ay boyunca Eskişehir’e götürüp orada bir otobüsle 
onları akşama kadar gezdirip akşamın 8’inde Polatlı’ya getirmek şeklinde bu şekil-
de 2500 aileyi, insanımızı gezdirme imkanı bulduk. İnşallah bu çalışmayı bu yılda 
üç aylığına Polatlı-Konya şeklinde düşünüyoruz ve yazışıyoruz demiryollarımızla. 
Geziler, piknikler, sportif faaliyetler vs. bu çerçevede yürüyen bir çalışma yansı-
da da izliyorsunuz- Ailece sinemadayız, diyoruz. Kültür Bakanlığımızla anlaşarak 
aldığımız aile filmlerini “Mommo Kız Kardeşim, Gönül Yarası vs.” ücretsiz göste-
rime sunuyoruz. Aileler hep birlikte gelip izleme imkânı buluyor. Ulaşım ve ikram 
giderlerini karşılayarak ailelerin  komşularıyla birlikte katıldıkları piknikler düzenli-
yoruz. Birlikte yakar top oynuyorlar, ip atlıyorlar. Enformatik etkiden uzak birlikte 
olmalarını, birbiriyle iletişim kurmalarını sağlıyoruz. Gezilerle başka şehirleri, baş-
ka şehirlerin yaşantısını, günlük hayatını, insanların uğraşlarını, tarihini, kültürünü 
görme,gözleme imkânı sağlıyoruz. AB projesi kapsamında takı-tasarım kurslarıyla 
iş-meslek sahibi yaptığımız kadınlarımız işlerini kurup üretmeye devam ediyorlar.

Şehirlerimizi ekmek kavgası verilen savaş alanı olmaktan  çıkarıp daha yaşanılabi-
lir kılmak, evlerimizi “dört duvar çölü”, ”dar dörtgen” olmaktan çıkarıp “saadetin 
sabun gibi köpürdüğü” sıcak yuvaya, sığınağa çevrilen mekânlar kılmak, üç yav-
rusu ile kalakalmış bitişik komşunun durumunu aylar sonra bir tanıdıktan duymak 
yerine acıyı ilk paylaşan komşu olmak bizim çalışmalarımızla mümkün olacaktır.

Evet ben sözü bu vakitte çok uzatmak istemiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum, 
genel merkezimize, yerel yönetimler başkanlığımıza teşekkür ediyorum, saygılar 
sunuyorum. 
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YEREL YÖNETİMLER 
SEMPOZYUMU KAPANIŞ 
KONUŞMASI

Hüseyin TANRIVERDİ
Genel Başkan Yardımcısı, Yerel 
Yönetimler Başkanı
Manisa Milletvekili

Saygıdeğer konuklar

Ana Kademe Kadın ve Gençlik Kollarımızın 

Yerel Yönetimler Başkanları

AK Parti ailemizin değerli üyeleri,

Değerli hanımefendiler, beyefendiler,

Basınımızın güzide mensupları

Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz “Yerel Yönetimler ve Aile” temalı, sempoz-
yumumuzu başarı ile tamamladık.

İki gün süren ve çok verimli geçen oturumlarda, inanıyorum ki tüm belediye 
başkanlarımız, yerel yöneticilerimiz ve bütün katılımcılar için yararlı olmuştur.

Sempozyumun birinci gün ilk oturumunda; “AİLE BÜTÜNLÜĞÜNÜ TEHDİT 
EDEN SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI” konusunda ortaya konulan görüşler 
içerisinde en dikkat çekici nokta şüphesiz medyanın ve internetin aile birliği 
üzerindeki olumsuz etkileriydi.

Medya deyince artık sadece yazılı ve görsel basın aklımıza gelmiyor. Sosyal 
paylaşım sitelerinden, tartışma platformlarına, bilgisayar oyunlarından, televiz-
yona kadar her şey artık medya olarak değerlendirilmektedir. 

Bilgisayar kullanımı, internet ve özellikle televizyon konusunda çocuklarımızın 
zararlı yayın ve görüşlerden korunması için anne-babaların eğitimi önem ka-
zanmaktadır. Bu konuda yerel yönetimlerimizin uyarıcı ve yol gösterici olması 
amacıyla seminerler-bilimsel toplantılar, eğitici görsel faaliyetler, kültürel et-
kinlikler düzenlemesine değinildi.
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İkinci oturumda, “AİLELERE DESTEK KURUMLARI OLARAK YEREL YÖNE-
TİMLER” konusunda ise SOSYAL BELEDİYECİLİK anlamında İstanbul ve De-
nizli Belediye Başkanlarımız ile Kiev Belediye Başkan Yardımcısı deneyimlerini 
bizimle paylaştı. Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürümüz hükümetimi-
zin politikalarını, ailenin korunmasına yönelik alınan tedbirleri, Diyanet İşleri 
Başkanlığı’ndan gelen arkadaşımız dinimizde aileye verilen önemi, toplumun 
en küçük nüvesi olarak ailenin değerini anlattı.

Son oturumda ise “KADINLARIN TOPLUMSAL YAŞAMA KATILMALARINDA 
YEREL YÖNETİMİN ROLÜ” ele alındı.

Bu bölümde kadının toplumsal rolü ve statüsü konuşulurken kadının dünyası, 
anne olarak üzerine düşen görevler, babanın sorumlulukları ile çocuğun yetiş-
tirilmesinde ailenin dikkat etmesi gereken hususlar masaya yatırıldı.

İki gün boyunca çok verimli geçen oturumlar sayesinde AİLE ülkemizin günde-
mine bir kez daha taşınırken, yerel yönetimlerimizin bu konudaki çalışmaları 
kamuoyuna aktarılmış oldu.

Sempozyumdaki oturumlarda tebliğ sunan, oturumları yöneten tebliğcilere 
soru soran, görüşleriyle katkı veren tüm katılımcılarımıza en içten teşekkürle-
rimi sunuyorum.

Değerli Arkadaşlarım,

AK Parti her zaman sosyal sorumluluğun, milletimizin yüklediği yükün farkında 
olarak yoluna devam etmektedir. Biz hiçbir zaman milletimize rağmen politika 
üretmedik. Milletimizin değerlerini koruyan, gözeten ve dikkate alan bir anla-
yışla yolumuza devam ediyoruz.

Geçmişte milletimize rağmen getirilen bütün düzenlemeleri, bütün uygulama-
ları tek tek lağvediyoruz. Bizi biz yapan değerlere sahip çıkıyor, onları yücelti-
yoruz. Yerel yönetimlerde de bu anlayışla hareket ediyoruz. 

Hükümetimiz ve yerel yönetimlerimiz arasındaki bu uyumlu –senkronize- an-
layış ile de çok güzel hizmetler üretilmektedir. Toplumsal çimentomuzu oluş-
turan, birlik ve beraberliğimizin devamında çok önemli bir yere sahip olan bu 
değerlerin korunmasının yanında gelecek kuşaklara aktarılması da gereklidir.
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Dün Genel Başkanımız ve Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın da 
açılış konuşmasında belirttiği gibi şehirlerimizde estetiğe, medeniyetimizin iz-
lerini geleceğe taşımaya, şehirlerin ruhunu yansıtan yeni alanlara ihtiyacımız 
vardır. Şehirlerimiz insanlara değil, insanlarımız şehirlere hakim olmalıdır. Yeni 
kurulan, yeni yapılan mekanlarda özellikle bunlara dikkat etmeliyiz.

Dün açılış konuşmamda da belirttiğim gibi 2012 yılını AK Parti Yerel Yönetimler 
Başkanlığı olarak AİLE YILI ilan ettik.

Bu yıl içerisinde yerel yönetimlerimiz AİLE konusundaki çalışmalara ağırlık ve-
recektir.

AİLE kurumunun öneminin daha iyi anlaşılması, 

AİLENİN korunması ve sağlamlaştırılması,

AİLE içi sorunların azaltılması için yeni projeler, etkinlikler, eğitim seminerleri 
ve bilimsel toplantılar düzenlemelerini rica ettik.

Teşkilatımızın il yerel yönetimler başkanları, kadın ve gençlik kollarımızın baş-
kanları da bu konuyu yakından takip etmelidir.

Ayrıca bu vesile ile bir kez daha yerel yönetim başkanlarımıza bazı hatırlatma-
larda bulunmak istiyorum:

Değerli Arkadaşlarım, 

Yerel Yönetim kademeleri bir siyasi partinin en önemli birimlerindendir.

Çünkü yerel yönetimler partinin hizmet anlayışının omurgası olduğu gibi halkla 
kurumsal olarak buluştuğu ilk noktadır.

O yüzden başta Sayın Genel Başkanımız, Başbakanımız olmak üzere tüm yöne-
tim birimlerimiz Yerel Yönetimlere özel bir hassasiyetle yaklaşmaktadır.

İl, Kadın ve Gençlik Kollarımız’ın Yerel Yönetim Başkanları önümüzdeki süreçte 
sorumlu ve yükümlü oldukları alanla ilgili olarak daha aktif, daha katılımcı daha 
etkin bir şekilde çalışması gerekmektedir.
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Çünkü yerel yönetim başkanlarımızın görevi sadece genel merkezden görev-
li gelen arkadaşlarımıza eşlik etmek değil, aynı zamanda belediye ve il genel 
meclislerimizin, belediye başkanlarımızın, il genel meclis başkanlarımızın çalış-
malarını takip etmek, onların teşkilat birimlerimizle kuracağı diyaloglarda yol 
açmak, ilişkileri düzenlemektir.

Zaman zaman halkımızla, muhtarlarla görüşmeler yaparak, yerel yöneticileri-
mizin çalışmalarını anlatmak ve yerel yöneticilerimizle ilişkilerine yardımcı ol-
maktır. 

Yerel idarecilerimizin yetişemediği yerlerde, gözden kaçırdığı noktalarda, hal-
kımız ile köprü vazifesini görmek,

Genel Merkez Yerel Yönetim Başkanlığımız’a sağlıklı ve eksiksiz BİLGİ AKIŞINI 
sağlamaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime burada son verirken katılımlarınız için şük-
ranlarımızı sunuyor, sizleri tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Allah Yar ve Yardımcımız olsun.
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KADIN MECLİSİ SOSYAL DESTEK 
PROJESİ

PROF.DR. MUSA EKEN

PROF.DR. YILMAZ BİNGÖL

DOÇ.DR. RAMAZAN ŞENGÜL

METİN KAŞIKOĞLU

DR. HASAN HAMİ YILDIRIM

MÜRŞİDE BALABAN

BÜYÜKŞEHİR İLÇE  BELEDİYELERİ JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ

1 CANİK OSMAN GENÇ ŞEMSİYEMİZ ALTINDASINIZ

2 SULTANGAZİ CAHİT ALTUNAY BENDE VARIM



Engellilerimiz için üretilen her türlü araç ve gereci, 
KDV’den muaf hale getirdik.

1. derecede engelli yakını olan devlet memurlarının, 
engelliler için eğitim imkânı bulunan yerlere öncelikli 

olarak atanmalarını, yasal değişiklikle sağladık.

Evde bakılamayan ileri derecedeki engelliler için  
hizmet veren “Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi” 

sayısını 21’den 49’a çıkardık. 

1.derecede engelli yakını bulunan kamu çalışanlarına, 
günde 1 saat bakım izni verilmesini sağladık.
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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÖDÜLLERİNİ BAŞBAKANIMIZ VE 
GENEL BAŞKANIMIZ SAYIN R. TAYYİP ERDOĞAN’DAN ALDI.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş 1. lik ödülünü Başbakanımız ve  
Genel Başkanımız Sayın R. Tayyip Erdoğan’dan aldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek 2. lik ödülünü Başbakanımız ve  
Genel Başkanımız Sayın R. Tayyip Erdoğan’dan aldı.
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek 3. lük ödülünü Başbakanımız ve  
Genel Başkanımız Sayın R. Tayyip Erdoğan’dan aldı.
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BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ JURİ ÖZEL ÖDÜLLERİNİ  
BAŞBAKANIMIZ VE GENEL BAŞKANIMIZ  
SAYIN R. TAYYİP ERDOĞAN’DAN ALDI.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz 1. lik ödülünü Başbakanımız ve 
Genel Başkanımız Sayın R. Tayyip Erdoğan’dan aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhasekin 2. lik ödülünü Başbakanımız 
ve Genel Başkanımız Sayın R. Tayyip Erdoğan’dan aldı.



Anayasa değişikliği ile kadınlara pozitif  
ayrımcılık getirdik. 

Şiddete uğrayan kadınlarımıza hizmet vermek üzere,  
“Alo 183” hattını kurduk. 

Kadına karşı şiddetin önlenmesiyle ilgili Avrupa Konseyi 
Sözleşmesi’ni, 24 Kasım 2011 tarihinde onaylayarak bu 

sözleşmeyi Meclisi’nden geçiren ilk ülke olduk. 

Nüfusu 50.000’i geçen belediyelere kadın sığınma evi 
açma zorunluluğu getirdik. 



181

BÜYÜKŞEHİR İL BELEDİYELERİ ÖDÜLLERİNİ BAŞBAKANIMIZ 
VE GENEL BAŞKANIMIZ SAYIN R. TAYYİP ERDOĞAN’DAN ALDI.

Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki 1. lik ödülünü Başbakanımız ve Genel  
Başkanımız Sayın R. Tayyip Erdoğan’dan aldı.

Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem 2. lik ödülünü Başbakanımız ve Genel  
Başkanımız Sayın R. Tayyip Erdoğan’dan aldı.
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Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can 3. lük ödülünü Başbakanımız ve Genel Başkanımız 
Sayın. R. Tayyip Erdoğan’dan aldı.
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BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYELERİ JURİ ÖZEL ÖDÜLLERİNİ  
BAŞBAKANIMIZ VE GENEL BAŞKANIMIZ SAYIN  
R. TAYYİP ERDOĞAN’DAN ALDI.

Canik Belediye Başkanı Osman Genç 1. lik ödülünü Başbakanımız ve Genel Başkanımız 
Sayın R. Tayyip Erdoğan’dan aldı.

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay 2. lik ödülünü Başbakanımız ve Genel  
Başkanımız Sayın R. Tayyip Erdoğan’dan aldı.



8 Mart 2012 tarihinde, Ailenin Korunması ve  
Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu’nu çıkardık.  
Daha önce 4 maddelik olarak düzenlenen bu kanun  

25 maddelik bir temel kanun haline getirildi.

Gebelik halinde 16 haftalık iş görmezlik ödeneğini,  
analık yardımı olarak ödemeye başladık. 

Sigortalı kadınlara, (iki çocuğa kadar) her  
çocuk için çalışamadıkları 2 yılı dışarıdan ödeyerek 

emekli olma imkânı getirdik.

Çocuk sahibi olmayan evli çiftlerin, Genel Sağlık 
Sigortası kapsamında, tüp bebek tedavisinden 

yararlanmalarını sağladık. 
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BÜYÜKŞEHİR İLÇE BELEDİYELERİ ÖDÜLLERİNİ BAŞBAKANIMIZ  
VE GENEL BAŞKANIMIZ SAYIN R. TAYYİP ERDOĞAN’DAN ALDI.

Polatlı Belediye Başkanı Yakup Çelik 1. lik ödülünü Başbakanımız ve Genel  
Başkanımız Sayın R. Tayyip Erdoğan’dan aldı.

Çifteler Belediye Başkanı Metin Özen 2. lik ödülünü Başbakanımız ve Genel  
Başkanımız Sayın R. Tayyip Erdoğan’dan aldı.
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Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yılmaz 3. lük ödülünü Başbakanımız ve Genel Başkanımız 
Sayın R. Tayyip Erdoğan’dan aldı.
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SEMPOZYUMDAN GÖRÜNTÜLER



188



189



190



191



192



193



194



195

JÜRİNİN PROJELERİ DEĞERLENDİRMESİ
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Aile Danışma Merkezleri’ni 17’den 50’ye çıkardık. 

Kadın Konukevi sayısını 59’dan 85’e çıkardık. 

Binlerce kadınımıza mikrokredi projesi  
çerçevesinde kredi verilmesini sağladık.

Kadınlarımızın, her kademede siyasette  
temsilini % 100’den fazla artırdık. 

Kadınlarımızın evde ticari amaçla ürettikleri  
ürünleri, vergiden muaf tuttuk. 
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YURTDIŞINDAN SEMPOZYUMA KATILAN KONUKLAR  
HEDİYE TAKDİMİ
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PROJE SERGİSİNDEN GÖRÜNTÜLER
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