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ÖNSÖZ
Ailenin toplumun temelini oluflturdu¤u gerçe¤i, insanl›k tarihi boyunca kabul görmüfl bir gerçektir. Toplumlar›n temelini oluflturan bu birim, kültürel ve insani de¤erlerin, neslin devam› anlam›nda toplumsal süreklili¤in tafl›y›c›s› olarak evrensel bir kurum olma niteli¤ini sürdürmektedir.
Ailenin üstlendi¤i bu fonksiyonlarla özel ve yerinin
doldurulamayacak bir kurum oldu¤u gerçe¤i karfl›s›nda, ailenin korunmas›, desteklenmesi ve güçlendirilT.C. BAfiBAKANLIK
A‹LE VE SOSYAL ARAfiTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü
YAYINLARI

mesi gere¤i ortaya ç›kmaktad›r.
Bilindi¤i gibi, Kalk›nma Planlar› ve Hükümet Programlar›nda da aileye verilen önemin göstergesi ola-
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rak, aile merkezli politikalara öncelik verilece¤i vurgulanmaktad›r. Ayr›ca, Anayasam›z›n 41’inci madde-
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sinde “Ailenin korunmas›” bafll›¤› alt›nda “Aile, Türk
toplumunun temelidir” hükmüyle devletin aileye verdi¤i önem dile getirilmifltir.
Aile kurumuna devletimizin verdi¤i bu önemin gere¤i olarak, ailenin korunmas›, desteklenmesi ve güçlendirilmesi hedefiyle kurulan ve Bakanl›¤›ma ba¤l›
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olarak faaliyet gösteren Aile ve Sosyal Araflt›rmalar
Genel Müdürlü¤ü, bu alanda hizmet veren tek kamu
kurumu olma özelli¤ini tafl›maktad›r.
Türk ailesinin bütünlü¤ünü korumak ve refah›n›
artt›rmak üzere kurulan kurumumuz, kuruluflundan
günümüze kadar sürdürdü¤ü hizmet ata¤› ile aile politikalar›na temel oluflturacak bir bilgi ve birikime
ulaflm›flt›r. Kurum, toplumsal sorunlar› aile oda¤›nda
ele alan bir çok araflt›rma projesini tamamlam›fl, ülkemizde ilk kez aile odakl› bir yay›n anlay›fl› içinde aileyi ilgilendiren sorun alanlar›n› saptama ve çözümüne
dönük görsel ve bas›l› yay›nlar›n› kamuoyunun yararlanmas›na sunmufltur.
Bu çerçevede, ailelerimizin çeflitli sorunlarla ilgili
baflvurabilecekleri kamu kurum ve kurulufllar› ile dernek ve vak›flar›n görev ve hizmetlerini dile getiren Aile Rehberi adl› bu yay›n›m›z›n, içerdi¤i güncel ve yararl› k›sa bilgiler dolay›s›yla bu alanda önemli bir gereksinimi karfl›layaca¤› inanc›nday›m.
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G‹R‹fi

Toplumun en küçük birimi olarak tan›mlanan aile,
evlilik sözleflmesi ile kurulan bir birlik olup toplum hayat›n›n önemli kurumlar›ndand›r. Aile kurumu, bu
önemine ba¤l› olarak T.C. Anayasas›nda yerini alm›fl
ve Anayasa devlete aileyi koruma görevi yüklemifltir.
Anayasam›z›n 41. maddesi aileyi Türk toplumun temeli saymakta ve efller aras›nda eflitli¤e dayand›¤›n› ifade etmektedir. Anayasa ayr›ca devletin, ailenin huzur
ve refah› ile özellikle anan›n ve çocuklar›n korunmas›
ve aile planlamas›n›n ö¤retimi ile uygulanmas›n› sa¤lamak için gerekli tedbirleri alaca¤›n›, teflkilat› kuraca¤›n› hükme ba¤lamaktad›r.
Türkiye’de 2000 y›l›nda yap›lan Genel Nüfus Say›m›
sonuçlar›na göre toplam ülke nüfusu 67 803 927 (altm›fl yedi milyon sekiz yüz üç bin dokuz yüz yirmi yedi)’dir. Bu nüfus içinde 15 070 093 (on befl milyon yetmifl bin doksan üç tane) hane bulunmaktad›r. Baz› hanelerin birden fazla aileyi içinde bar›nd›rd›¤› gerçe¤i
8
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düflünüldü¤ünde Türkiye’de aile say›s›n›n 15 milyonun

züm odakl› olarak haz›rlanmam›flt›r. Üçüncü bölümde,

çok üstünde oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Her evlenen

ülkemizde aileye yönelik olarak bilgiye dayal›, eko-

çift, bu say›ya eklenmektedir. Ülkemizde ortalama

nomik, psikolojik ve iletiflim odakl› hizmetler ve-

hane büyüklü¤ü 4.5 kiflidir. Ortalama hanehalk› bü-

ren kurumlar›n çal›flmalar› hakk›nda da k›sa k›sa bil-

yüklü¤ü, ülkenin Bat›s›ndan Do¤usuna do¤ru gidildikçe

giler verilmektedir. Bu alanda hizmet veren kurumla-

artmaktad›r.
Üç bölümden oluflan bu çal›flman›n ilk bölümünde

ra bak›ld›¤›nda bunlar›n say›s›n›n çok ve çeflitli oldu¤u
görülmektedir.

aile hakk›nda baz› genel bilgiler verildikten sonra aile
içi iliflkiler üzerinde durulmaktad›r. Birinci Bölümün
sonunda ailelerin karfl›laflabilece¤i baz› sorunlara temas edilmektedir. ‹kinci Bölümde bu sorunlar›n çözüm
yoluna iliflkin bilgilere yer verilmektedir. Aile odakl›
sorunlar›n çözümünde tavsiye niteli¤indeki çözüm
önerilerinden sonra sosyal çevrenin rolüne de¤inilmektedir. Ard›ndan, ailenin yaflad›¤› sorunlar›n aile
içinde ve yak›n çevrenin deste¤i ile çözülememesi durumunda gündeme gelen yasal ve kurumsal çözümler
s›ralanmaktad›r. Ailelerin böyle durumlarda yasal
haklar›n›n ne oldu¤unu bilmelerine yard›mc› olmak ve
yol göstermek üzere haz›rlanan bu çal›flmada, söz konusu yasalar ve kurumlar hakk›nda tan›t›c› bilgilere
yer verilmifltir. Ancak çal›flma, yaln›zca sorun ve çö10
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I. BÖLÜM:
A‹LE VE A‹LE ‹Ç‹ ‹L‹fiK‹LER

Aile Nedir?
Aile, insanl›k tarihi boyunca bütün toplumlar taraf›ndan vazgeçilmez olarak kabul edilen ve ortak de¤er
olarak benimsenen bir kurumdur. Zaman zaman aile
kurumuna karfl› görüfl ve yaklafl›mlar ortaya ç›km›flsa
da bunlar hiçbir zaman kitleselleflememifl ve yerleflik
bir kültür haline gelememifltir. ‹nsan soyu ve insanl›k
kültürü, evlilik sözleflmesi ile bafllayan aile kurumu
içinde sürdürülegelmifltir. Günümüzde Bat› toplumlar›nda aile kurumunun geçirmekte oldu¤u sars›nt› bu
toplumlar› da aile konusunda duyarl› hale getirmifl ve
ailenin karfl›laflt›¤› tehlikelere karfl› önlemler almaya
sevk etmifltir.
Aile, evlendirme memurunun önünde ve iki flahit
huzurunda gerçeklefltirilen bir evlilik sözleflmesi ile
kurulmakta ve bu sözleflme ile karfl› cinsten iki insan
özgür iradeleriyle hayatlar›n› birlefltirmektedir. Aile
12
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yuvas›, kurulan bu beraberli¤in ürünü olan çocuklarla

lenmifltir. Evlilik ifllemlerinin bu kanunlardaki ve yö-

taçlanmaktad›r. Yayg›n deyimle ana, baba ve çocuk-

netmelikteki kurallara uygun olmas› gerekmektedir.

lardan oluflan ve toplumun en küçük birimi olan kuru-

Evlenecek olanlar köy muhtar›na veya belediye bafl-

ma sosyolojik anlamda aile denmektedir. Bu tan›m,

kanl›¤› Evlendirme Memurlu¤una ya da Nüfus Müdürlü-

sanayi toplumu ile birlikte yayg›nlaflan çekirdek aile-

¤üne baflvuruda bulunarak ifllemleri bafllatabilirler.

yi ifade etmektedir. Geleneksel tar›m toplumunda ha-

Alenî olmas› gereken evlenme ifllemlerinin tamamlan-

kim aile biçimi ise dede, nine, amca, yenge gibi ikin-

mas› üzerine, evlendirme memuru efllere bir uluslar

ci derece akrabalar›n da içinde bulundu¤u genifl aile-

aras› aile cüzdan› vermektedir. Uluslar aras› aile

dir. Hukukî anlamda ise aile, karfl› cinsten iki kiflinin

cüzdan›, bir aileyi oluflturan efl ve çocuklar›n Türk va-

evlilik sözleflmesi ile kurduklar› ve Medenî Hukukun
alan›na giren bir birlikteliktir.
‹nsan soyunun düzenlilik içinde devam› ve toplum

tandafl› olduklar›n› kan›tlayan ve kimlik belgelerini
kapsayan resmî bir belgedir. Uluslar aras› Kifli Halleri
Komisyonu taraf›ndan haz›rlan›p Komisyona üye dev-

hayat›n›n süreklili¤i için önemi aç›k olan aile kurumu-

letlerce kabul edilen örne¤e uygun olarak düzenlen-

nun sa¤l›kl› olarak kurulabilmesi ve yürüyebilmesinde

mifl olan uluslar aras› aile cüzdan› uluslar aras› ve ulu-

t›bbî, psikolojik, sosyo-kültürel ve hukukî birçok koflu-

sal de¤ere sahip çok dilli bir belgedir.

lun bir araya gelmesi ve bunlara uyulmas› bir gerekliliktir.
Evlilik Birli¤i Kurulurken Dikkat Edilecek
Hususlar Nelerdir?
Ülkemizde evlilik ifllemleri, Türk Medenî Kanunu,
Nüfus Kanunu ve Evlendirme Yönetmeli¤i ile düzen14

Evlenecek çiftin, evlenme öncesinde bilmesi gereken baz› pratik bilgiler flunlard›r:
- Ülkemizde tüm resmî ifllemlerde uygulamaya konulan T.C. Kimlik Numaras› uygulamas› evlilik s›ras›nda da gereklidir. Efller evlilik sözleflmesi öncesinde
T.C. Kimlik Numaralar›n› mutlaka ö¤renmelidirler.
15
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- Yasal evlenme yafl› Türk Medenî Kanunu’nun 124.

- Karfl› cinsten iki insan›n, hayatlar›n› birlefltirirken

maddesine göre 17’dir. 17 yafl›n› dolduran erkek ve

dikkate almalar› gereken psikolojik, kültürel ve biyo-

kad›nlar baflkas›n›n r›za ve iznine ba¤l› kalmaks›z›n ev-

lojik uyum koflullar› söz konusudur. En baflta sa¤l›kl›

lenebilirler. Ola¤anüstü durumlarda ve pek önemli bir

bir evlili¤in olabilmesi ve evlilikten sa¤l›kl› çocuklar›n

sebep varsa hakimin izin vermesi ile 16 yafl›n› doldur-

dünyaya gelebilmesi için biyolojik uyuma dikkat et-

mufl olan erkek ve kad›n da evlenebilir. K›zlar için 15

mek gerekmektedir. Biyolojik uyumun ilk akla getirdi-

olan evlenme yafl›, 1 Ocak 2002’de yürürlü¤e giren
4721 say›l› yeni Medenî Kanun’la 17’ye yükseltilmifltir.
- Ay›rt etme gücüne sahip olmayanlar (mümeyyiz
olmayanlar) evlenemezler. K›s›tl› (mahcur) olanlar ise
ancak yasal temsilcisinin izni ile evlenebilirler. Ak›l
hastalar›, resmî sa¤l›k kurulunun verece¤i, evlenmelerinde t›bbî sak›nca bulunmad›¤›na iliflkin rapordan
sonra evlenebilirler.
- Evlilik öncesi soyad›n› evlilik soyad› ile birlikte

¤i fley, efller aras›ndaki kan uyuflmazl›¤›d›r.
4721 say›l› Türk Medenî Kanunu’nun 136. maddesi
ve 1593 say›l› Umumî H›fz›s›hha Kanunu’nun 123. ve
124. maddeleri gere¤ince, evlenecek çiftlerin evlenmeye engel bulafl›c› bir hastal›¤› bulunmad›¤›na iliflkin
sa¤l›k raporu haz›rlatmalar› gerekmektedir. Bu nedenle evlenecek efllerin önceden ayr›nt›l› bir kan testi
yapt›rmalar› gereklidir. Yap›lacak kan testi ile, evlenecek efllerin kan grubu, hepatit B-C, frengi, AIDS
testi gibi test sonuçlar› da elde edilmifl olacakt›r.

kullanmak isteyen efller 4721 say›l› Türk Medenî Kanu-

Cinsel iliflki ile bulaflan hastal›klar›n evlilik sonra-

nu’nun 187. maddesi uyar›nca bu isteklerini evlilik

s›nda ve çocuklar›n do¤umunda sorunlar ortaya ç›kar-

sözleflmesi s›ras›nda bildirmelidirler. Bu hak özellikle,

mamas› için ebeveynlerin duyarl›l›¤›na ihtiyaç vard›r.

evlendikten sonra da k›zl›k soyad›n› kullanmak isteyen

Ça¤›m›z›n hastal›¤› olarak da bilinen AIDS’e yol açan

kad›n efller için getirilmifl önemli bir hakt›r.

HIV virüsünün evlilik öncesinde tesbiti ve gerekli ön-

16
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lemlerin al›nmas› sa¤l›kl› ve mutlu bir aile için art›k

da ömür boyu kendisini göstermektedir. Çocu¤un kifli-

bir gereklilik halini alm›flt›r.

li¤inin oluflumunda okul ve çevrenin etkisi kuflkusuz
önemli olmakla birlikte aile bunlar›n hepsinden daha
belirleyici bir yere sahiptir. Çocuk bireysel ve toplum-

Ailenin Temel Fonksiyonlar› Nelerdir?

sal yaflama iliflkin ilk bilgileri, ilk görgü kurallar›n› aile ortam›nda ö¤renir.

Ailenin en temel fonksiyonlar›, insan soyunun üremesini sa¤lamas›; toplum kültürünün yeni nesillere

Yukar›da ailenin yerine getirdi¤i ifade edilen fonk-

aktar›ld›¤› ve toplumsallaflman›n ö¤renildi¤i bir e¤itim

siyonlar›n baz›lar› aile d›fl›nda krefl, okul, hastane,

oca¤› görevi görmesi; insanlar›n ihtiyaç duydu¤u psi-

dernek, iflyeri, kulüp...v.s. gibi baflka ortamlarda da

kolojik ve manevî doyumun ve sosyal güvenli¤in en

yerine getirilebilir. Ancak, insanl›k tarihi, bunlar›n en

yüksek düzeyde ve karfl›l›ks›z olarak sa¤lanmas›...gibi

sa¤l›kl›, kal›c›, düzenli, ekonomik ve baflar›l› bir bi-

fonksiyonlard›r. Aile, insanlara sevmeyi ve saymay›

çimde aile içinde yerine getirildi¤ini ortaya koymufl-

ö¤retir. Ailede sevgi yeniden üretilerek aile üyeleri

tur.

aras›nda bunun paylafl›lmas› sa¤lan›r.

Ailenin fonksiyonlar›n› incelerken konuyu alterna-

Ailenin yaln›zca çocuk e¤itiminde oynad›¤› a¤›rl›kl›

tif yaflam biçimleri ile birlikte ele almak ve aile orta-

rolü düflünmek bile bu kurumun önemini kavramaya

m› ile buna alternatif olarak sunulan yaflam biçimleri-

yetebilir. Bir çocu¤un bedensel ve ruhsal geliflimi, o

ni karfl›laflt›rmak gerekmektedir. Aile kurumuna alter-

daha anne karn›nda iken bafllamaktad›r. Çocuk dünya-

natif olarak ileri sürülen, bireylerin tek bafl›na yafla-

ya gözünü aile ortam› içinde açmakta ve kiflili¤inin bi-

mas› ya da evlilik kurumunu d›fllayan beraber yaflama

çimlenmesi burada bafllamaktad›r. Çocu¤un aile orta-

modelleri, ilkel komünal yaflam biçimleri, çocuklar›n

m›ndan ald›¤› etkiler onun kiflili¤inde ve davran›fllar›n-

aile ortam› d›fl›nda krefl, yuva gibi ortamlarda yetiflti-

18
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rilmesi toplum hayat›nda baz› sa¤l›ks›z ve çarp›k so-

¤erlerine ve özelliklerine sayg› gösterme ve gere¤inde

nuçlar üretebilmektedir. Psikologlar baflta olmak üze-

bunlara katlanma, paylaflmay› ö¤renme anlam›na gel-

re toplumbilimciler, aile ortam› d›fl›nda yetiflen ço-

mektedir. Bu, ailede “ben” anlay›fl› yerine “biz” an-

cuklar›n genellikle ruhsal bak›mdan sa¤l›kl›, dengeli

lay›fl›n›n oturtulmas› ilkesidir ve aileyi aile yapan te-

ve uyumlu kifliler olamad›klar› sonucuna ulaflm›fllard›r.

mel ilkelerden biridir.

Yine aile ortam› d›fl›nda yaflayan yetiflkinler de duygusal doyuma ulaflamamakta ve ruhsal bak›mdan s›k›nt›larla karfl›laflabilmektedirler. Toplum hayat›nda ifllenen suçlar incelendi¤inde suçlular›n önemli bir k›sm›n›n ya bir aileye mensup olmad›klar› ya da iyi bir aile
yaflam›na sahip olmad›klar› görülecektir.

Aile kurumunda mutlulu¤u ve süreklili¤i sa¤layan
di¤er temel faktörler hiç kuflkusuz karfl›l›kl› sevgi,
sayg›, özveride bulunma ve paylaflmay› ö¤renme
gibi faktörlerdir. Aile bireylerinin sa¤l›kl› iliflkiler kurabilmesi, an›lan bu de¤erlerin aile içinde yaflat›labilme gücüyle do¤ru orant›l›d›r.
Aile içinde sevginin yeniden üretilmesi ve bunun

Ailenin Süreklili¤ini Ve Ailede Mutlulu¤u

karfl› tarafa ifade edilmesi evlilik birli¤inin gücü bak›-

Sa¤layan Psikolojik Faktörler Nelerdir?

m›ndan çok önemlidir. Psikologlar›n çözümlemelerine

‹ki kiflinin bir araya gelerek birlikte yaflamaya karar
vermesi onlar›n hayat›nda çok önemli bir dönüm noktas›n› oluflturmaktad›r. Bundan sonraki hayatlar›n› birlikte sürdürme karar› vermeleri iki taraf için de gerekti¤inde bireysel anlamdaki bir çok al›flkanl›klar›ndan,

göre insanlar sevgiyi yaln›zca “sevmek” sözcü¤ü ile
ifade etmezler. Bunun d›fl›nda birçok insan, onay ve
takdir sözleri, hediyeleflme, beden dilini kullanma,
karfl›dakine nitelikli zaman ay›rma ve katlan›lan fedakârl›klarla da sevgisini ifade edebilir.

de¤er yarg›lar›ndan ve kiflisel özgürlüklerinden feda-

Efllerin uyumlu birlikteli¤inde ve aile mutlulu¤unda

kârl›kta bulunma; yeni hayat arkadafl›n›n kiflisel de-

önemli rol oynayan bir faktör de sorunlar›n çözümün-
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de efllerin kendilerini karfl›l›kl› olarak birbirinin yerine

dafll›k iliflkilerinden oldukça farkl› olarak yeni bir ya-

koymas›, bir baflka deyiflle empati yöntemini uygula-

flam boyutuna girmektedirler. Bu yeni yaflam boyutun-

mas›d›r. Di¤er taraf›n aile içi iliflkilere ve do¤abilecek

da hem kurulan yuvan›n yaflam›n her boyutunda sür-

sorunlara ve çat›flma kaynaklar›na nas›l bakt›¤› ancak

dürülebilirli¤i, hem efllerin birinci derecedeki akraba-

bu yöntemle en iyi bir flekilde anlafl›labilir. Empati

lar› ile iliflkilerin ayarlanmas›, hem de di¤er sosyal

yönteminin efller aras›ndaki uyuma olumlu etkide bu-

çevreye uyum söz konusu olmaktad›r.

lundu¤u hususu bilimsel çal›flmalarla kan›tlanm›flt›r.

Geçici ve s›radan iliflkilerin sorunsuz ve çat›flmas›z

Bunlar›n d›fl›nda baflar›l› bir aile birlikteli¤i için

olabilmesi ne kadar do¤alsa kal›c› ve sorumluluk ge-

zorluklarla mücadeleyi ö¤renme, sorun çözme, te-

rektiren evlilik birli¤inde sorunlar›n ve çat›flmalar›n

mel ihtiyaçlar› karfl›lama, duygular› anlama, bi-

ortaya ç›kmas› da yine o kadar do¤ald›r. Çünkü, ço-

reysel farkl›l›klar› kabul, sa¤l›kl› iletiflim...v.s. gibi

¤unlukla düflünüldü¤ünün aksine burada ortaya ç›kan

psikolojik faktörlere dikkat edilmesi gereklidir.

sorunlar taraflardan birinin ya da her ikisinin kötü insan olmas› ile ilgili de¤ildir. Ortaya ç›kan çat›flmalar›n

Toplum hayat›nda ve gündelik insan iliflkilerinde

kayna¤›, birinci iliflki türünden farkl› olarak ikincisin-

görülen çat›flmalar›n kayna¤› araflt›r›ld›¤›nda baz›

de, yap›lmas› gereken ortak ifllerin, paylafl›lmas› gere-

önemli gerçeklere var›labilmektedir. Geçici olarak ku-

ken sorumluluklar›n ve çözülmesi gereken sorunlar›n

rulan dostluk ve arkadafll›k iliflkilerinde, seyrek kom-

var olmas› ve var olacak olmas›d›r. Yeni evlenen efller

fluluk iliflkilerinde ve buna benzer toplumsal iliflkiler-

özellikle buna haz›rl›kl› olmal›d›rlar. Ortaya ç›kma po-

de yaflanmayan gerilim ve çat›flmalar aile içinde ne-

tansiyeli bulunan bir çok çat›flma konusunun ve soru-

den yaflanabilmektedir? Çünkü, aile bir birlikteli¤in

nun çözümüne iliflkin olarak nas›l bir davran›fl gösteri-

yürütülmesi sorumlulu¤unu efllerin omuzlar›na yükle-

lece¤i zihinlerde önceden ifllenmelidir. Efller aras›nda

mektedir. Evlilikle hayatlar›n› birlefltiren çiftler, geçi-

ortaya ç›kan sorunlar›n çözümünde bireylerin öncelik-

ci olarak kurulan ve ciddî bir bedeli bulunmayan arka-

le kendilerine yönelik olarak kendini tan›ma yönte-
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mini uygulamalar› büyük yarar sa¤layacakt›r. Aileyi

¤ildir. Sanayi ve hizmetler sektörünün genifllemesi ile

oluflturan bireyler, kendi iç dünyalar›na yo¤un olarak

de¤iflen toplum yap›s› akrabal›k ba¤lar›nda gevflemeye

yönelmeli, kendisini tan›mal› ve gerekirse kendisiyle

yol açsa da hem erkek hem de kad›n eflin aileleri, iki

ciddî olarak hesaplaflmal›d›rlar. Kendisi hakk›nda de-

taraf›n akrabalar› ve hattâ komflular ister istemez ye-

rin düflünmeyen benmerkezci bireylerin iliflki ve ileti-

ni aile ile sosyal iliflkilerde bulunacakt›r. Hele Türk

flim sorunlar›n› daha çok yaflad›¤› gözlemlenmektedir.

toplumu gibi akrabal›k iliflkilerinin ve aile ba¤lar›n›n

Psikologlar›n, sorunlu iliflkilere sahip insanlara yapt›¤› öneriler aras›nda; orta bir noktada buluflma ve uzlaflmaya çal›flma, karfl› taraf›n öncelikle kötü niyetli
olmad›¤›na ve kendisinin onu yanl›fl anlam›fl olabilece¤ine ihtimal verme, karfl› taraf›n kendisi hakk›nda kötü düflündü¤ü kabulüyle tepkisini beden dilinde yans›tmama, zaman zaman aile içinde gündemli olarak
oturumlar yapma, efllerin birbirlerini de¤ifltirmeye çal›flmamas›, flefkatli ve affedici olma gibi öneriler
önemli bir yer tutmaktad›r.

büyük ölçüde sürdürüldü¤ü bir toplumda bu konu çok
önem kazanmaktad›r.
Bir toplumun gücünün güçlü ailelerden do¤aca¤›
gerçe¤i kabul edilmelidir. Güçlü aile ise bireyci yaklafl›mlarla de¤il aileyi ve toplumsal ba¤lar› önemseyen
yaklafl›mlarla ayakta tutulabilir. Bununla birlikte yeni kurulan evliliklerde toplumsal ba¤lar›n korunmas›na
özen göstermek, sosyal çevrenin bu evlilikleri tamamen biçimlendirmesi anlam›na gelmemelidir. Türk
toplumunda birinci derecede akrabalar›n etkisi hem
evlilik öncesinde, hem evliliklerin kurulmas›nda ve

Sosyal Çevrenin Evlilik Birli¤ine ve Ailedeki
Uyuma Etkisi Nedir?

hem de evlilik kurulduktan sonra önemli derecede söz
konusu olabilmektedir. Genç aile üyesinin evlili¤e karar vermesinde aile içinde aç›k bir müzakerenin yap›l-

Karfl› cinsten iki kiflinin evlilik yolu ile bir aile kur-

mas› sa¤l›kl› ve do¤ru bir karar verilmesi için dikkat

malar› yaln›zca kendilerini ilgilendiren bir durum de-

edilmesi gereken bir husustur. Ancak burada aileler,
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evlenme düflüncesindeki gençlerin iradesinin önüne

nin düflük oldu¤u ülkemizde, bir ailenin, geçimini ra-

geçmemeye dikkat etmelidir. Çünkü yeni kurulacak

hatça sa¤layabilecek bir gelire sahip olmamas› ya da

hayat› sürdürecek olanlar evlenme niyetindeki genç-

mevcut gelirin kesilmesi gibi durumlarda aile içinde

lerdir. Efllerin anne ve babalar›n›n katk›s›, tecrübele-

büyük huzursuzluklar do¤abilmektedir. Huzursuzlu¤un

rini aktarma, yol gösterme, tavsiye etme ve yönlen-

ileri bir aflamaya varmas› durumunda bir çok ailenin

dirme s›n›r›n› aflarak onlar›n yerine nihaî karar› verme

da¤›ld›¤› görülmektedir. Evlilik birli¤i kuran efller ge-

noktas›na varmamal›d›r. Aile zoru ile yap›lan bir çok

çim zorluklar›n› önceden dikkate almal›d›rlar. Ekono-

evlili¤in hüsranla sonuçland›¤› gözlenmektedir. Evlenme karar›n›n verilmesinde anne-babalar›n yol gösterici olarak ve kendi hayat tecrübelerine dayanarak ve-

mik s›k›nt›lara birlikte katlan›lmas› ve zorluklara karfl› birlikte mücadele edilmesi durumunda zor günler
daha kolay atlat›labilir.

recekleri katk›, genç erkek ve k›zlar›n kararlar›ndaki

B. ‹letiflim Sorunlar›: Psikologlar, iletiflimi bil-

gerçekçi olmayan, duygusal a¤›rl›kl› davran›fllar›na

gi almak, bilgi vermek, bilgiyi yaymak ve baflkalar›yla

karfl› bir denge unsuru olarak görülebilir.

paylaflmak, baflkalar›yla ba¤lant› kurmak ve onlarla
birlikte olmak olarak tan›mlamaktad›rlar. Yine psikologlara göre iletiflim temel bir insan ihtiyac›d›r. ‹nsan-

Evlilik Birli¤inde Ortaya Ç›kabilecek Sorunlar

larla iletiflim kurmay› baflaramayan insan sa¤l›ks›z bir

Nelerdir?

insan oldu¤u gibi kendi iç gerilimleri ile baflbafla ve
bunal›ml› bir insan olarak da görülmektedir. ‹nsanlar

A. Maddî Sorunlar: Aile birli¤inin karfl›laflt›¤› tehli-

aras› iliflkilerde yaflanan sorunlar›n ço¤unun iletiflim-

kelerin en önemlilerinden birisi maddî s›k›nt›lard›r.

sizlik ya da bozuk iletiflimden kaynakland›¤›n› kabul

Maddî s›k›nt›lar›n sorun boyutuna yükselmesiyle aile

etmek gerekir. ‹letiflim sorunu efller aras›nda yaflana-

birli¤inin sürdürülebilirli¤inin tehlikeye girdi¤i çokça

bilece¤i gibi ebeveynler ile çocuklar aras›nda ya da

görülen bir durumdur. Kifli bafl›na düflen gelir düzeyi-

evli çiftlerle ebeveynler aras›nda yaflanabilir.
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1) Efller Aras› ‹letiflim Sorunlar›
Bir çok ailenin da¤›lmas› ile sonuçlanabilen iletiflim
sorunlar›n›n nedenleri çeflitlidir. Bunlar›n bafl›nda birbirini iyi tan›yamama gelmektedir. Genellikle birbirini önceden iyi tan›mayan efller aras›nda, aile içinde
kiflilik uyuflmazl›klar› do¤abilmekte ve ciddî geçimsiz-
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n› rahatl›kla ortaya koyamamalar›, kocalar›n›n kendi
kifliliklerine yeterince de¤er vermedi¤i duygusuna sahip olmalar›d›r. Baz› araflt›rmalarda bu tür bir sorunu
bulundu¤unu ifade eden evli kad›nlar›n oran› %80 gibi
çok yüksek düzeyde ç›kmaktad›r. Bu sorunu, özellikle
gününü evde geçiren kad›n efllerin yak›nma konusu
olan bir baflka konuyla birlikte düflünmek gerekir. Ev

likler yaflanabilmektedir. Karfl›l›kl› olarak birbirinin

kad›nlar›n›n ço¤u, kocalar›n›n akflam eve geldi¤inde

huy ve davran›fllar›n› iyi bilen insanlar aras›nda kuru-

kendilerinin günlerini nas›l geçirdi¤ini merak edip sor-

lan evlilikler ise daha baflar›l› olarak yürüyebilmekte-

mad›¤›ndan ve kendi günlük faaliyetleri hakk›nda da

dir. Bu nedenle evlenme karar› verilmeden önce evle-

bilgi vermedi¤inden yak›nmaktad›rlar. Oysa, bu çal›fl-

necek kiflilerin birbirini iyi tan›mas› gerekir. Evlilik

man›n baflka yerlerinde de ifade edildi¤i gibi evlilik

sonras›nda kiflilik çat›flmalar›ndan kaynaklanan so-

kurumunun en önemli dayanaklar›ndan birisi efline de-

runlar›n ortaya ç›kt›¤› durumlarda yap›lmas› gereken

¤er vermek ve onunla paylaflmay› baflarabilmektir. ‹fl

fley, ifli aile birli¤ini bozma noktas›na vard›rmadan bir-

hayat›n›n yorgunlu¤u efllerin ve aile bireylerinin bir-

birini anlayarak sorunlar› çözmeye çal›flmak olabilir.

birlerini ihmal etmelerine yol açmamal›d›r.

‹nsan iliflkilerinde empati (kendisini karfl›dakinin yerine koyma) yönteminin en çok uygulanmas› gereken
yer buras›d›r.

Efller, karfl›l›kl› olarak birbirlerinin sevip de¤er verdi¤i ve sevmedi¤i hususlar› dikkate almal›d›rlar. Bu
husus, efle verilen de¤erin ve ona gösterilen sayg›n›n

Ailelerde kar›-koca iliflkilerinde gözlemlenen psiko-

somut bir göstergesi olarak de¤erlendirilebilir. Sevilen

sosyal sorunlardan önemli birisi evli kad›nlar›n ço¤u-

ve sevilmeyen renk ve yemek çeflidinden giyecek ve

nun yak›nma konusu olup, aile içinde kendi varl›klar›-

çiçek türüne kadar bir çok konu burada s›ralanabilir.
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2) Ebeveynlerle ‹lgili ‹letiflim Sorunlar›
Evlilik birli¤inde ortaya ç›kan sorun kaynaklar›ndan
birisi yukar›da da de¤inildi¤i gibi ebeveynlerle iliflkiler
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olarak bu noktada izlenmesi gereken yol, her iki eflin
ailesi ile kurulacak iliflkilerin iyi ayarlanmas›d›r. Efllerin anne-babalar›n›n aile içi iliflkilere olumsuz etkide
bulunmaya bafllad›klar› noktada çiftler ortak bir tu-

olabilmektedir. Evlilik birli¤i kurulduktan sonra eflle-

tum belirleyebilirler. Toplum gerçe¤i ›fl›¤›nda bak›ld›-

rin aileleri ile iliflkiler daha da önem kazanmaktad›r.

¤›nda onlar ne yok say›labilir ne de yeni aile birli¤i ta-

Toplum yaflam›nda en s›k görülen durum, efllerin aile-

mamen onlar›n belirleyici iradesine b›rak›labilir. Türk

leri ile ve özellikle de erkek eflin ailesi ile sa¤l›kl› ilifl-

toplumunda bu noktada gözlemlenen en büyük eksik-

kilerin kurulmas›nda yaflanan zorluklard›r. Bilindi¤i gi-

lik, düflüncelerin karfl›l›kl› olarak bildirilmemesi, bir-

bi gelin-kaynana çat›flmas› toplumumuzda çok yay-

birini dinlememe, eksik bilgi ve ön yarg› ile hareket

g›n olarak yaflanan bir sorun kayna¤›d›r. Psikologlar,

edilmesi gibi durumlard›r. Deyim yerinde ise taraflar,

insanlar aras›nda yaflanan iletiflim sorunlar›n›n ço¤u-

birbirleri hakk›nda niyet okuma yöntemini uygulaya-

nun duygusal olgunlu¤a ulaflmam›fl insanlar aras›nda

rak iliflkilerde bulunmakta ve çat›flmaya girmektedir-

ortaya ç›kt›¤›n› tesbit etmifllerdir. Genç veya yafll› ol-

ler. Niyet okuma yönteminin en çok uyguland›¤› du-

sun bir insan sevgi, sayg› ve benzeri beklenti içeren

rumlardan birisi gelin-kaynana iliflkileridir. Oysa zihin-

iliflkilerinde olgunlaflmam›fl bir yap›ya sahip olabil-

lerde yerleflmifl bulunan gelin ve kaynana kavramlar›

mekte, bu da çat›flmaya yol açabilmektedir. Gelin-

ile ilgili ön yarg›lar silinerek taraflar birbirine iyi ni-

kaynana iliflkilerinde yaflanan çat›flma daha çok duygu-

yetle ve iyimser olarak yaklaflsalar sorun do¤mayacak

sal olgunlu¤a ulaflmam›fl bireyler aras›nda görülmektedir.
Ebeveynlerle yaflanan sorunlu iliflkilerde, her özel
durumda farkl› bir çözüm yolu izlenebilir. Ancak genel
30

ya da varolan sorunlar azalacakt›r. Yeni evlenen efller,
ebeveynlerle iliflkilerde sorunlu durumlar›n ortaya ç›kmamas› ya da ç›km›flsa kolayca çözülmesi için, önceden uygun çözüm yöntemlerini zihinlerinde gelifltirerek hareket etmelidirler.
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3) Çocuklarla ‹lgili ‹letiflim Sorunlar›
Aile içinde iletiflimin çok önem kazand›¤› bir yer de
anne-baban›n çocuklarla olan iletiflimidir. Denilebilir
ki aile içi iliflkilerin yar›s›n› ebeveynlerin çocuklarla
olan iliflkileri oluflturmaktad›r. Çocuklarla sa¤l›kl› iliflki kurulabilmesi onlarla olan iletiflime ba¤l›d›r. Annebaba, yetiflkinlerden çok farkl› bir yap›da olan çocu¤un ruh dünyas›n› iyi bilmek zorundad›rlar. Çocuklarla iletiflimde bilinçli olmayan ebeveyn say›s›n›n toplumumuzda oldukça yüksek oldu¤u bilinmektedir. Çocu¤un dilinden anlamayan ya da anlad›¤› halde çocuk
psikolojisine uygun davran›fllarda bulunmayan annebabalar ciddî derecede iletiflim kazalar› ile karfl›laflacaklar, hattâ iletiflim kazalar› ile dolu bir yaflam süreceklerdir. ‹letiflim kazalar› üst üste geldikçe ebeveynçocuk iliflkisi istenmeyen bir flekil alacak ve ebeveynler aç›s›ndan itaatsizlik-sayg›s›zl›k; çocuklar aç›s›ndan
ise fliddet olarak alg›lanacak olan uygulamalar gündeme gelebilecektir.

A‹LE REHBER‹ • 2005

ma çabas›, ilkelilik ve tutarl›l›k gelmektedir. Çocu¤u anlamaya çal›flmadan onunla sa¤l›kl› diyalog kurulamaz. Bu nedenle çocu¤u önemsemek, ona önemsendi¤ini hissettirmek çok önemlidir ve bu da ancak çocukla ilgili sorunlarda kendisiyle konuflularak gösterilebilir. Anne-baba, çocu¤u dinlemeden kendi kafalar›ndaki haz›r çözümleri ona dayatmamal›d›rlar. Ak›l ve
ruh sa¤l›¤› bak›m›ndan dengeli ve uyumlu çocuklar yetifltirilebilmesi, sorunlar›n onlarla konuflularak ortak
çözüme var›lmas› ile mümkündür. ‹lkelilik de çocuklarla iletiflimde çok büyük öneme sahiptir. Sorumlu bir
kiflilik yap›s›na ve düzenli bir yaflam tarz›na sahip çocuklar, genellikle ilkeli anne-babalar›n yetifltirdi¤i çocuklard›r. ‹lkeli yetifltirilen çocuklar ayn› zamanda
sa¤lam bir karakter yap›s›na sahip olarak büyürler.
Tutarl›l›¤›n da aile içinde ebeveyn-çocuk iliflkilerindeki önemi büyüktür. Hassas ve dikkatli bir zihin yap›s›na sahip olan çocuklar, anne-babalar›n, aile içindeki
davran›fllar›nda ve koydu¤u kurallarda ne kadar tutarl› oldu¤una çok dikkat etmektedirler. Çocuklar, en kü-

Anne-baban›n çocuklarla olan iliflkisinde dikkat et-

çük bir tutars›zl›¤› bile affetmemekte ve bunu davra-

mesi gereken en önemli ilkeler aras›nda çocu¤u anla-

n›fllar›na yans›tmaktad›rlar. ‹lkeli ve tutarl› davran›fl-
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larda bulunmayan anne-babalar›n çocuklar›, sorumlu-

Bunun d›fl›nda aileleri tehdit eden bir sorun da da-

luk düzeyi düflük davran›fllarla ve aile içinde sürekli

ha çok kad›nlar aras›nda görülen çevreye özenme,

taviz kopar›c› hareketlerle bir huzursuzluk kayna¤›

taklit ve moda tutkusu olabilmektedir. Dar ve sabit

olabilmektedirler.

gelirli ailelerde, ailenin ekonomik düzeyini zorlayacak

C. Çevresel Sorunlar: Aile üyelerinin ifl hayat› ve
komfluluk iliflkileri gibi faktörler de aile içinde baz› sorunlar›n do¤mas›na yol açabilmektedir. ‹fl hayat› ile
aile hayat› aras›nda denge kurulamamas› durumunda
sorun yuma¤›na bürünen ailelerle s›k karfl›lafl›labil-

biçimde harcamalara yönelten tüketim e¤ilimleri aile
uyumunu ve huzurunu bozabilmektedir. Komfluluk iliflkileri, gösterifl ve maddî rekabet tuza¤›na düflülmeden
yürütülmeli ve komfluluk iliflkilerinden psiko-sosyal
doyum sa¤lanmaya çal›fl›lmal›d›r.

mektedir. Çal›flma hayat›ndaki ifl yükünün a¤›rl›¤›, ça-

Aileyi etkileyen çevresel sorunlar aras›nda son y›l-

l›flma saatlerinin düzensizli¤i gibi faktörlerden kay-

larda giderek büyük bir sorun haline gelen uyuflturucu

naklanabilen stres, yorgunluk ve benzeri durumlar ile

kullan›m›, kentlerde görülen, gençlerin çeteleflmesi

eve geç gelmeden kaynaklanan sorunlar aile içinde efl-

olgular› da say›lmal›d›r. Büyük kentlerde gençler ara-

le ve çocuklarla olan iletiflime yans›t›ld›¤› ölçüde aile

s›nda uyuflturucu kullan›m› artmakta ve bu yüzden bir

içinde sorunlar yaflanabilmektedir. ‹fl hayat›n› aile ha-

çok ailede büyük sars›nt›lar yaflanmaktad›r. Gençlerin

yat›n›n önüne geçiren efl do¤al olarak aile üyeleri ile

uyuflturucudan ve çete olaylar›ndan korunabilmesi ai-

olan iletiflim ve ilgisini azaltmak zorunda kalacakt›r.

lelerin çocuklar› ile yak›ndan ilgilenmelerine ve onlar-

Aile içinde iletiflim kopuklu¤u ve ilgi eksikli¤i bafll› ba-

dan ilgi ve sevgilerini esirgememelerine ba¤l›d›r. ‹ki

fl›na bir sorun kayna¤›d›r. Çünkü aile üyelerinin karfl›-

eflin de çal›flt›¤› ailelerde çocuklar›n karfl› karfl›ya bu-

l›kl› olarak birbirlerinden ilgi beklentisi bulunmakta-

lundu¤u ilgisizlik veya ilgi eksikli¤i sorununa mutlaka

d›r.

uygun çözüm yollar› bulunmal›d›r.
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II. BÖLÜM:
A‹LEVÎ SORUNLARIN ÇÖZÜM YOLLARI

A. Aile ‹çi Çözüm Yollar›: Bir evlilik birli¤inde ortaya ç›kan sorunun çözüm yeri her fleyden önce yine o
birlik olmal›d›r. Efller, karfl›l›kl› konuflma ve anlaflmayla sorunun kayna¤›n› bulabilir ve her iki taraf›n da sorunun giderilmesinde kendisine düflen sorumlulu¤u kabullenmesiyle çözüme ulafl›labilir. En kestirme ve en
uygun çözüm yolu bu olmal›d›r. Burada efllerin aile
birli¤inin devam› için gösterecekleri çaba ve katlanacaklar› özveri çok önemli rol oynayacakt›r. Sorunlu
durumun ortadan kald›r›lmas› için gösterilecek gayretler ve tekrar tekrar yap›lacak de¤iflik çözüm denemeleri mutlaka olumlu bir sonuç verecektir.
Ailelerin yaflad›¤› sorunlar›n çözümünde onlara
sa¤lanacak bilgi deste¤inin önemi büyüktür. Bu aç›dan
bak›ld›¤›nda ülkemizde aile içi iliflkiler, insan iliflkileri
ve iletiflim psikolojisi alan›nda oldukça zengin bir yay›n birikiminin bulundu¤u görülmektedir. Hem teorik
hem pratik olarak haz›rlanm›fl olan ve aile içi iliflkiler36
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de yol gösterici nitelikteki yay›nlar›n izlenmesi uyum-

etkide bulunmaz. Efller aras›nda ve aile içinde ortaya

lu aile birlikteliklerine katk›da bulunabilir.

ç›kan sorunlar›n çözümünde sosyal çevrenin yap›c›
katk›s›, arabulucu olarak çokça görülebilmektedir.
Türk toplumu gibi, birincil iliflkilerin yüksek düzeyde

B. Aile D›fl›ndaki Çözüm Yollar›:

oldu¤u, aile büyüklerinin yol göstericili¤inin halâ
önemsendi¤i toplumlarda sosyal çevrenin olumlu rolü,

1- Profesyonel Yard›m Alma: Aile içinde yaflanan

aile içindeki sorunun yarg› yolu aflamas›na varmas›n-

ve daha çok iletiflim kaynakl› olan sorunlar›n çözü-

dan ve ailenin da¤›lmas›ndan önce önemli bir ara for-

münde aile uzman›, çocuk geliflimci, sosyal hizmet uz-

mül olarak kabul edilebilir. Efllerin ebeveynleri, kendi

man›, psikolog, psikiyatrist ve benzeri meslek erba-

tecrübelerine dayanarak efller aras›nda ç›kan sorunla-

b›ndan yard›m al›nabilir. Sözü edilen meslek erbab›,

r›n çözümü konusunda yol gösterici olabilmektedirler.

kendi alanlar›nda yetiflmifl birer uzmand›r ve alanlar›nda sahip olduklar› donan›m ölçüsünde sorunlu ailelere yard›mc› olabilirler. Bu uzmanlar, aile bireyleri-

Bunun d›fl›nda efllerin yak›n arkadafllar›, komflular› da
aile içinde do¤an sorunlara, bu aileyle iliflkilerindeki
yak›nl›¤a ba¤l› olarak çözüm bulabilmektedirler.

ne, her fleyden önce sorunlar›n› do¤ru ve ayr›nt›l› ola-

3- Kanunî Çözüm Yollar›: Aile içinde ve yak›n çev-

rak tan›mlamalar›nda yard›mc› olacak ve çözümde

renin yard›mlar› ile ailevî sorunlar›n çözülemedi¤i du-

katk›da bulunabilecektir. Aile üyelerinin ihmal ettik-

rumlarda sorunlar›n kanun yolu ile çözümü yoluna gi-

leri de¤iflik yöntemleri önererek ve sorunlar›n çözümü

dilmektedir. Devletin aile sorunlar›na getirdi¤i çözüm

konusunda farkl› düflünme yollar›n› tavsiye ederek on-

yollar› birkaç aflamal› ve çeflitlidir. Kurumlar ve ka-

lara yol gösterici olacakt›r.

nunlar ba¤lam›nda bunlar flöyle s›ralanabilir:

2- Sosyal Çevrenin Çözüme Katk›s›: San›ld›¤› gibi

a) Aile Dan›flma Merkezleri: Aile Dan›flma

sosyal çevre aile birli¤inin uyumuna mutlaka olumsuz

Merkezleri (ADM), ailelerin ekonomik, sosyal, kültürel
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ve psikolojik sorunlarla bafl edebilmeleri için korun-

ADM’ler, 11 Eylül 2001 tarihli ve 102 say›l› Bakan Ona-

mas›, desteklenmesi ve güçlendirilmesi amac›yla aç›-

y› ile yürürlü¤e giren Aile Dan›flma Merkezi Çal›flma

lan merkezlerdir. ADM’ler, 6 Haziran 1997 tarihli ve

Esaslar› Hakk›nda Yönerge do¤rultusunda hizmetle-

23011 say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e

rini yürütmektedirler.

giren 572 say›l› Kanun Hükmünde Kararname ile 2828
say›l› Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Ge-

ADM’lerde, aile hayat›n›n gelifltirilmesi ve güçlen-

nel Müdürlü¤ü (SHÇEK) Kanununun 3. maddesinin “e”

dirilmesi yoluyla ailenin refah›, mutlulu¤u ve bütünlü-

bendinin 8. f›kras›na dayan›larak aç›lm›flt›r. Halen ül-

¤ünün sa¤lanmas›; uyumlu aile iliflkilerine katk›da bu-

kemizde 20 tane ADM hizmet vermektedir. Bunlar,

lunulmas›, aileyi bir arada tutan ba¤lar›n kuvvetlendi-

Adana, Ankara, Antalya, Bal›kesir, Batman, Burdur,

rilmesi, aile üyelerinin kifliliklerinin sa¤l›kl› biçimde

Giresun, Isparta, ‹çel, ‹zmir, Kocaeli, Konya, Ordu,

geliflmesi, birey olma potansiyellerinin güçlendirilme-

Samsun, Sinop, Trabzon, Van, Zonguldak, Yalova ve

si ve sosyal yaflama uyumlar›n›n sa¤lanmas›, sa¤l›kl›

Kilis’te bulunmaktad›rlar. ADM’lere telefonla veya

çocuk yetifltirme bilgi ve becerilerinin gelifltirilmesi

bizzat giderek baflvuruda bulunulabilmektedir. Veri-

ile aile sisteminde özgürlük, sorumluluk ve sosyal de-

len hizmet karfl›l›¤›nda bir ücret al›nmad›¤› gibi baflvu-

¤erler aras›nda bir denge sa¤lanmas› amaçlanmakta-

rular ve verilen hizmetlerle ilgili bilgiler gizli tutul-

d›r.

maktad›r.
ADM’ler, yukar›da an›lan yönerge gere¤i hizmetleBu merkezler, aile yaflam›n› korumak, desteklemek

rini sosyal çal›flmac›, psikolog, çocuk geliflimci, hekim

ve sorunlar›n çözümüne yard›mc› olmak amac›yla aile

ve avukat kadrolar›nda çal›flan personel arac›l›¤› ile

bireylerine yönelik koruyucu-önleyici, e¤itici-gelifltirici, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerin yan› s›ra reh-

vermektedir. Ülkemizde mevcut ADM’ler flunlard›r:

berlik ve dan›flmanl›k hizmetleri de vermektedir.
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ADM’lerin
Bulundu¤u
Yerler

Adresi

Telefon

Aç›l›fl
Tarihi

1 Isparta

Hastane Cad. Nebil Sok.
‹l Sosyal Hizmetler binas› 1.Kat
Isparta

0(246)2234940 28.02.2001

2 Trabzon

Islahane Sok.No:6 Trabzon

0(462)2301974 01.03.2001

3 Samsun

Eski Vilayet Binas› Kat: 2 Samsun

0(362)4330615 31.12.2002

4 Konya

Abdulaziz Mah. Kaz›m Karabekir
Cd. Hoca Hasan Sok. SHÇEK Apt.
No:3 Kat:3 Meram/Konya
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ADM’lerin
Bulundu¤u
Yerler

Adresi

10 ‹çel

Camiflerif Mah. ‹stiklal Cad.
‹stasyon Karfl›s› ‹l Sos. Hiz.Md. ‹çel 0(237)6107108 23.03.2001

11 Bal›kesir

Plevne Mah. fiehit Birol Koç Cad.
No:10 Bal›kesir

0(266)2492973 29.03.2001

12 Adana

Yeni Valilik D Blok 1.Kat ADANA

0(322)4331011 29.03.2001

13 Batman

Ziya Gökalp Mah. 1715.Sok.
No: 20 Batman

0(488)2147626 16.01.2002

Deniz Mah. 121.Sok. Nenehatun
Apt. No:10/2 Antalya

0(242)2485195 04.04.2002

fieyhkeramettin Mah.Gönül Sok.
No: 8 Giresun

0(554)2122554 16.10.2002

8.Cad 76 Sok. No:33/3
Emek- Ankara

0(312)2125203 25.10.2002

Akyaz› Mah.Mehmetçik Bulvar›
Plaj Yolu No : 30 Ordu

0(452)2339377 11.04.2003

14 Antalya

0(332)3514452 19.03.2001

15 Giresun

U¤ur Mumcu Meydan› 2.Konak
Ç›kmaz› Denizciler Apt. ‹l Sosyal
Hizmetler Binas› No:1/1 5700 Sinop 0(368)2615227 19.03.2001

16 Ankara

6 Van

Cumhuriyet Cad. 5.Sok. No:8 Van

17 Ordu

7 Koaceli

‹l Sosyal Hizmetler Müdürlü¤ü
Ek hizmet binas› 1.Kat
E-5 Karayolu Kocaeli

5 Sinop

8 ‹zmir

9 Burdur

42

0(432)2151310 19.03.2001

0(262)3221791 19.03.2001

Gazi Bulvar› No:81 Kat:3
Çankaya ‹l Sosyal Hizmetler
Ek Hizmet Binas› ‹zmir

0(232)4419329 19.03.2001

Cumhuriyet Meydan› Özel ‹dare
‹flhan› Kat:3 Burdur

0(248)2335109 20.03.2001

Telefon

Aç›l›fl
Tarihi

18 Zonguldak Ba¤l›l›k Cad. Kad›rga Yokuflu
No : 14 Zonguldak

0(372)2520417 30.03.2003

19 Yalova
80 Y›l

Yalova Valilik Binas› 1. Kat
Yalova

0(226)8138999 27.10.2003

20 Kilis

Ekrem Çetin Mah.
Vali Güner Özmen Bul.
SHÇEK ‹l Müd. Binas› 2.kat Kilis

0(348)8132548 21.05.2004
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ADM’lerde, bunun d›fl›nda ve gerekli durumlarda

Öngörülen sürede durumun düzelmemesi karfl›s›n-

4320 say›l› Ailenin Korunmas›na Dair Kanunun (AKDK)

da tutuklama ve hürriyeti ba¤lay›c› ceza gündeme ge-

yaflama geçirilmesi konusunda aile bireyleri e¤itilerek

lebilmektedir.

desteklenmekte, rehberlik ve dan›flmanl›k hizmeti verilmektedir.

c) Aile Mahkemeleri: Aile Mahkemeleri, 9 Ocak
2003 tarihinde kabul edilen ve 18 Ocak 2003 tarihinde

b) Ailenin Korunmas›na Dair Kanun: 14 Ocak 1998

yürürlü¤e giren 4787 say›l› kanunla kurulmufltur. Uz-

tarihli ve 4320 say›l› Ailenin Korunmas›na Dair Kanun

manl›k mahkemesi niteli¤inde olan bu mahkemeler ai-

(AKDK), Aile ve Kad›ndan sorumlu Devlet Bakanl›¤›nca

le hukukundan do¤an dava ve ifllere bakmakla görev-

haz›rlanm›flt›r. Aile bireylerini aile içi fliddete karfl›

lidir. Bu kanun yürürlü¤e girmeden önce aile hukukun-

koruma amac› güdülerek haz›rlanan AKDK, efllerden

dan do¤an dava ve ifllere Asliye Hukuk Mahkemeleri

birinin veya çocuklar›n veya ayn› çat› alt›nda yaflayan

bakmakta idi. ‹llerin tamam›nda ve merkez nüfusu yüz

di¤er aile bireylerinden birinin aile içi fliddete maruz

binin üzerindeki ilçelerde kurulacak olan Aile Mahke-

kalmas› durumunda bunu kendisinin veya Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤›n›n bildirmesi üzerine Aile Mahkemesi Hakiminin hükmedece¤i koruma tedbirlerini öngörmektedir. Buna göre, hakim, aile içinde fliddete veya korkuya yol açacak davran›flta bulunulmamas›na, aile
üyelerinden birine fliddet uygulayan di¤er aile bireyinin en fazla 6 ay süreyle evden uzaklaflt›r›lmas›na, aile üyelerinin eflyalar›na zarar vermesinin önlenmesine...v.s. hükmedebilir.
44

melerinde görev yapacak olan hakimlerin evli ve çocuk sahibi olmas›, 30 yafl›n› doldurmufl olmas› ve uzmanl›k mahkemesi olmas›n›n gere¤i olarak aile hukuku alan›nda yüksek lisans yapm›fl olmas› tercih nedeni
say›lmaktad›r. Aile Mahkemeleri, davan›n esas›na girmeden önce psikolog, pedagog (e¤itimci) ve sosyal çal›flmac›lardan da yararlanmaktad›r.
Aile Mahkemelerinin çal›flmas›, ailenin varl›k ve
bütünlü¤ünü, ailedeki huzuru korumay› önceleyen bir
45
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esasa dayanmaktad›r. Bir baflka deyiflle, Mahkeme,

nunu, evlilik birli¤inde efller aras›nda haklar ve sorum-

önüne gelen davada önce aile içindeki sorunlar›n tes-

luluklar bak›m›ndan salt bir eflitlik getirmifltir. Koca-

biti amac›yla yukar›da an›lan uzmanlardan yararlan›r

n›n evlilik birli¤inin reisi oldu¤u hükmü yeni yasada

ve sorunlar›n bar›fl yoluyla çözülmesini teflvik eder. Ai-

kald›r›larak efllerin aileyi birlikte yönetmeleri hükmü

le bireyleri aras›nda bar›fl sa¤lanamad›¤› durumlarda

getirilmifltir. Bunun d›fl›nda efllerin, oturacaklar› konu-

yarg›lamaya devam edilir ve esas hakk›nda karar veri-

tu birlikte seçmeleri, evin harcamalar›na her iki eflin

lir.

de kat›lmas›, evlilik birli¤inin sürekli ihtiyaçlar› için
Mahkemenin koruyucu, e¤itici ve sosyal önlemleri

bulunmaktad›r. Buna göre Mahkeme, yetiflkin aile bireylerini aile içinde tafl›d›klar› yükümlülükler konusunda uyar›p uzlaflt›rmaya, gere¤inde bunlar› sosyal
hizmet kurumlar›na, huzurevlerine yerlefltirmeye ve
meslek edinme kursuna veya e¤itim kurumuna vermeye karar verebilir. Çocuklar hakk›nda ise onlar›n bak›m ve gözetimine iliflkin nafaka yükümlülükleri konusunda gerekli önlemleri almaya, bedensel ve zihinsel
geliflmesi tehlikede bulunan çocuklarla manen terkedilmifl çocuklar› anne ve babadan alarak bir aile yan›na veya resmî ya da özel sa¤l›k veya e¤itim kurumuna
yerlefltirmeye karar verebilir.

efllerden her birinin aile birli¤ini temsil etmesi, efllerden birinin izni olmadan di¤er eflin çal›flma hayat›na
girebilmesi, kad›n›n, sulh hakiminden izin almadan
hukukî ifllemler yapabilmesi gibi yeni düzenlemeler de
getirilmifltir.
Dava Haklar› ve Boflanma Sebepleri: Türk Medenî Kanunu’nun 148-152. maddeleri, efllerden her birinin flartlar›n gerçekleflmesi durumunda evlili¤in iptal
edilmesi için dava haklar›n› düzenlemektedir. Buna
göre, evlili¤in kurulmas›nda ortaya ç›kan ay›rt etme
gücünden yoksunluk; yan›lma, aldatma, korkutma gibi durumlarla evlili¤in yap›lm›fl oldu¤unun anlafl›lmas›
halinde efllerden herhangi biri 6 ay içinde evlili¤in ip-

d) Medenî Kanun’da Aile ile ‹lgili Baz› Hükümler:

tali için baflvuruda bulunabilir. Burada efllerden biri-

2002 y›l›n›n bafl›nda yürürlü¤e giren Türk Medenî Ka-

nin, di¤erinin özel durumlar› konusunda yan›lt›lmas›
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veya korkutulmas› yoluyla evlenmesinin sa¤lanmas›

maddî imkânlara karfl›l›k olarak di¤er taraftan maddî

söz konusudur. Kanun, bu yolla kurulan evliliklerin ip-

tazminat isteme hakk›n› tan›m›flt›r. Manevî tazminat

tal edilebilmesi için yan›lt›lan veya korkutulan tarafa

ise birçok boflanma olay›nda görüldü¤ü gibi efllerden

bir hak vermektedir. Evlenme üzerinden 5 y›l geçtik-

birinin gururunun incinmesi, kiflilik haklar›n›n çi¤nen-

ten sonra bu hak düfler.

mesi, boflanman›n toplum taraf›ndan duyulmas› ile

Türk Medenî Kanunu’nun 161-166. maddeleri ara-

birlikte ac›, üzüntü, elem duymas›, hattâ baz› durumlarda ruhsal bunal›ma düflmesi gibi durumlar için ön-

s›nda ise efllerin boflanma sebepleri düzenlenmekte-

görülmüfl bir hakt›r. Böyle durumlarda kusursuz veya

dir. Buna göre zina; hayata kast, onur k›r›c› ve pek kö-

daha az kusurlu efl, di¤erinden yaflad›¤› manevî ac›la-

tü davran›fl; suç iflleme ve haysiyetsiz hayat sürme; efli

ra karfl›l›k olarak uygun miktarda bir para isteyebilir.

ve evi terk; ak›l hastal›¤›; evlilik birli¤inin sars›lmas›
gibi durumlarda efllerden her birisi boflanma davas›
açma hakk›na sahip olur.

Mal rejimi: Efller aras›nda mallar›n sahipli¤i ile ilgili mal rejimi konusu ise Türk Medenî Kanunu’nun
202. maddesinde düzenlenmifltir. Buna göre efller ev-

Medenî Kanunun 174-176. maddeleri, boflanma ile

lenirken herhangi bir ifllem yapmadan yasan›n belirle-

menfaatleri zarar gören veya yoksullu¤a düflen ve ku-

di¤i yasal mal rejimini benimsemifl olacaklar ya da ya-

sursuz ya da az kusurlu olan taraf›n di¤er taraftan

sal mal rejimini benimsemiyorlarsa evlilik s›ras›nda

maddî ve manevî tazminat haklar›n› düzenlemekte-

yapacaklar› bir mal rejimi sözleflmesi ile di¤er mal re-

dir. Maddî tazminat düzenlemesindeki anlay›fl, evlilik

jimlerinden birini tercih edeceklerdir. Ülkemizde ya-

birli¤inde menfaati bulunan efllerin boflanma ile bu or-

sal mal rejimi, 2002 y›l›n›n bafl›na kadar mal ayr›l›¤›

tak yararlardan mahrum kalmas›na dayanmaktad›r.

rejimi iken o günden bafllayarak benimsenen yasal

Dolay›s›yla yasa koyucu, boflanma ile birlikte kusursuz

mal rejimi edinilmifl mallara kat›lma rejimidir. Mal

veya daha az kusurlu olan taraf›n mahrum kald›¤›

ayr›l›¤› rejiminde bir menkul veya gayrimenkul mal ki-
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min üzerine kay›tl› ise mal onundur ve diledi¤i gibi ta-

dan oluflan ortakl›k mallar› hakk›nda tek bafl›na tasar-

sarruf edebilir, ayr›ca boflanma olmas› durumunda

rufta bulunma imkân› bulunmamaktad›r. Efller s›n›rl›

herkes ayr›l›rken kendi mal›n› alarak ayr›l›r. Bunun ya-

mal ortakl›¤› rejimi türünü benimseyerek sadece edi-

sal rejim oldu¤u dönemde kad›nlar›n ma¤dur oldu¤u

nilmifl mallar› ortak mal olarak kabul edebilirler. Bu-

yaklafl›m›n› benimseyen yasa koyucu bir de¤iflikli¤e gi-

nun d›fl›nda di¤er mal ortakl›klar›nda efller belirli bir

derek kad›nlar›n korunmas› amac›yla edinilmifl malla-

mal› veya belirli bir geliri mal ortakl›¤›n›n d›fl›nda tu-

ra kat›lma rejimini yasal mal rejimi olarak benimse-

tabilirler.

mifltir. Edinilmifl mallara kat›lma rejiminde ise evlilik
süresince elde edilen mallar her iki efle ait kabul edilmektedir. Efllerin, yasal mal rejimi d›fl›nda kabul ede-

Türkiye’de Evlilikler Ve Boflanmalara ‹liflkin

bilecekleri di¤er mal rejimleri, mal ayr›l›¤›, paylafl-

Son Y›llara Ait Baz› Say›sal Göstergeler

mal› mal ayr›l›¤› ve mal ortakl›¤› rejimleridir. Seçimlik rejimlerden paylaflmal› mal ayr›l›¤› rejiminde
efllerin evlilik süresince edindi¤i mallar›n evlili¤in sona ermesinde eflit olarak paylafl›lmas› söz konusudur.
Ancak paylaflmada iflletmelerin ekonomik bütünlü¤ü-

Ülkemizde 2000 y›l›nda 461.417 olan evlenme say›s› 2001 y›l›nda 453.213’e gerilemifltir. Bu say› 2002 y›l›nda biraz daha gerileyerek 447.820’ye düflmüfltür.
Nüfus art›fl›na ra¤men evlenme say›s›ndaki bu say›sal
düflme nas›l aç›klanabilir? Bu noktada iki faktöre dik-

nün korunmas› gözetilir. Mal ortakl›¤› rejimi de Mede-

kat çekmek gerekir. Bilindi¤i gibi e¤itim seviyesinin

nî Kanunun seçimlik mal rejimlerinden biridir. Efllerin

yükselmesi ile birlikte genel olarak tüm toplumlarda

evlenirken yapacaklar› mal rejimi sözleflmesi ile be-

evlenme yafl› yükselmektedir. Bunun, Türk toplumun-

nimseyebilecekleri ve daha esnek uygulamalara ola-

da da etkisi görülmektedir. Ancak Türkiye’de, evlen-

nak veren bu rejimde farkl› türler vard›r. Genel mal

me oranlar›n›n düflmesinde ikinci bir faktör de önem

ortakl›¤›nda efllerin kiflisel mallar› d›fl›ndaki mallar›n-

kazanmaktad›r. Bu da yak›n dönemlerde yaflanan eko-
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nomik krizlerin evlenme say›s›nda düflmeye ve evlenme yafl›nda yükselmeye yol açmas› gerçe¤idir. Ekonomik s›k›nt›lar içinde bulunan ve iflsiz durumda olan
gençler evlenmeyi hep ileri bir tarihe ertelemek zo-
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III. BÖLÜM:
A‹LEYE DO⁄RUDAN VEYA DOLAYLI
OLARAK H‹ZMET GÖTÜREN KAMU KURUM
VE KURULUfiLARI

runda kalmaktad›rlar. Bunlar›n d›fl›nda, evlilik yerine
“birlikte” yaflama modelinin tercih edilmesi de evlenme say›s›n› azaltan etkenlerden say›labilir.
Boflanma oranlar›na bak›ld›¤›nda ülkemizde 2000
y›l›nda 34.862 boflanma görülürken 2001 y›l›nda bu say› 50.402’ye yükselmifltir. 2002 y›l›nda ise boflanan aile say›s›nda biraz daha art›fl olmufl ve say› 51.096’ya
yükselmifltir. Boflanma say›lar›nda ve oranlar›nda görülen art›fl asl›nda toplumsal yap› bak›m›ndan önemli

Aile ile ilgili kamu hizmetlerini yerine getiren kurumlar›n say›s›n›n çok ve çeflitli oldu¤u ifade edilmiflti. Yukar›da say›lanlar›n d›fl›nda Aile ve Sosyal Araflt›rmalar Genel Müdürlü¤ü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu Genel Müdürl¤ü, Sosyal Yard›mlaflma ve Dayan›flma Genel Müdürlü¤ü (SYDGM), Özürlüler ‹daresi Baflkanl›¤› (Ö‹B), Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü (KSGM), Sa¤l›k Bakanl›¤›, Millî E¤itim Bakanl›-

bir tehlikeye iflaret etmektedir. Türk toplumunda mo-

¤›, Güneydo¤u Anadolu Projesi Bölge ‹dare Baflkanl›¤›

dernleflme, kentleflme, kad›n›n çal›flma hayat›ndaki

(GAP) ile belediyeler ve üniversiteler aileye yönelik

yerinin büyümesi, ekonomik krizler...v.s. boflanma

hizmetler yürütmektedirler.

oranlar›n› yükseltmektedir. Türk toplumunun gücünün
aile yap›s›ndan ve aile ba¤lar›ndan kaynakland›¤› gerçe¤i düflünüldü¤ünde dünyadaki oranlara göre oldukça

1) Aile ve Sosyal Araflt›rmalar Genel Müdürlü¤ü:

düflük olmas›na ra¤men boflanmalar›n artmas› ve aile

Aile çal›flmalar› alan›nda yapt›¤› araflt›rmalarla ta-

yap›s›n›n zay›flamas› ulusal ve toplumsal düzeyde bir

n›nan Aile ve Sosyal Araflt›rmalar Genel Müdürlü¤ü’ne

sorun olarak alg›lanmal›d›r.

en baflta de¤inmek gerekir. Yukar›da Anayasam›z›n ai-
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le ile ilgili 41. maddesi hükmüne de¤inilmiflti. Anaya-

a) Ailenin bütünlü¤ünün korunmas›, güçlendirilmesi

sa, devlete, aile ile ilgili teflkilat› kurma yükümlülü¤ü-

ve sosyal refah›n›n artt›r›lmas› için ulusal ve ulus-

nü bu madde ile vermifltir. Bu hükmün gere¤i olarak

lar aras› düzeyde bilimsel araflt›rmalar yapmak ve-

Türk Hükümeti, Türk devlet bürokrasisinde ilk defa

ya yapt›rmak, bu konuda projeler gelifltirmek,

olarak 1989 y›l›nda 396 say›l› Kanun Hükmünde Kararname ile Baflbakanl›¤a ba¤l› Aile Araflt›rma Kurumu
Baflkanl›¤›’n›n (AAK) kurulmas›n› sa¤lam›flt›r. Uygulamac› bir kurum olarak oluflturulmayan AAK, 13 Kas›m
2004 tarihinde yürürlü¤e giren 5256 say›l› Kanunla Aile ve Sosyal Araflt›rmalar Genel Müdürlü¤ü (ASAGM)
olarak yeniden yap›land›r›lm›flt›r. Kurumun yeni yap›lanmas›nda dikkat çeken en önemli husus ad›ndan da
anlafl›labilece¤i gibi görev alan›n›n geniflletilmesi yoluyla tüm sosyal sorunlarla ilgili araflt›rmalar yapma
yükümlülü¤ünün getirilmesidir. Uygulamac› bir yap›da
kurulmad›¤› için ASAGM, ailelere do¤rudan sosyal hizmet götüren bir kurum de¤ildir. Kurum, çal›flmalar›n›

b) Mevcut aile yap›s›n›, ana, baba, efl ve çocuklar ile
akraba iliflkilerinden kaynaklanan problemler ile
ekonomik, sosyal ve kültürel faktörlerin aile üzerindeki etkilerini araflt›rmak, aile bireylerinin e¤itim f›rsatlar›ndan eflit olarak yararlanmalar›n› sa¤lamak,
c) Ülkemizdeki sosyal sorunlar›n tespiti ve çözümüne
yönelik ulusal ve uluslar aras› alanda bilimsel araflt›rmalar yapmak veya yapt›rmak, projeler gelifltirmek, desteklemek, sosyal bilimlerin geliflmesine
katk›da bulunmak,

araflt›rmalar, seminerler, paneller, konferanslar ve

d) Aileyi ve aile bireylerini tehdit eden, aileden veya

bas›l›-görsel yay›nlar yoluyla yürütmekte ve haz›rlad›-

aile d›fl›ndan kaynaklanan sorunlar›, aile içi fliddet

¤› raporlarla aile politikalar›n›n oluflmas›na istiflarî dü-

ve istismar›, töre cinayetlerini, kötü al›flkanl›klar›

zeyde katk›da bulunmaktad›r. Baflbakanl›¤a ba¤l› ola-

ve ba¤›ml›l›klar›, tüm bunlar› do¤uran sebepleri,

rak oluflturulan ASAGM’nün görevleri aras›nda flunlar

çevresel-sosyal etkilerini incelemek, araflt›rmak,

say›labilir:

bunlar›n önlenmesine, çözümlenmesine yönelik ve
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aileyi destekleyici e¤itici programlar haz›rlamak
veya haz›rlatmak,
e) Ailelerin maddî kaynaklar›n›n rasyonel kullan›m›n›
temin maksad›yla çal›flmalar yapmak,
f) Ailedeki yap›sal de¤iflimleri, iç ve d›fl göçün aile yap›s›na olan etkilerini araflt›rmak,
g) ‹nceleme ve araflt›rma alanlar›nda elde edilen bilgileri de¤erlendirmek ve sonuçlar›n› sosyal ve kültürel tedbirler haline dönüfltürecek millî bir politikan›n oluflumuna katk›da bulunmak,
h) Nüfus yap›s›ndaki de¤iflimleri izlemek, sorun alanlar›n› tespit etmek ve bu konuda millî bir politikan›n gelifltirilmesine yard›mc› olmak,
›) Yurt d›fl›nda yaflayan ve/veya çal›flan Türk ailelerinin sorunlar›n› araflt›rmak ve çözüm önerileri gelifltirmek,
i) Ailenin ve aileyi oluflturan bireylerin karfl›laflt›klar›
sorunlara iliflkin kamuoyundaki e¤ilim ve istekleri
tespit etmek amac›yla kamu veya özel kurum veya
kurulufllarla ortak çal›flmalar yapmak.
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Kamu bürokrasisinde 13 Kas›m 2004 tarihine kadar
AAK olarak varl›¤›n› sürdüren Kurum, kuruldu¤u 1989
y›l›ndan bu yana onlarca araflt›rma yapm›fl ve yapt›rm›flt›r. Yap›lan araflt›rmalar, ço¤u aile eksenli olmak
üzere Türkiye’nin sosyal yap›s› ile ilgili olarak sosyal
bilimler alan›nda önemli veri ihtiyac›n› karfl›layacak
nitelikte araflt›rmalard›r. Kurum bu araflt›rmalar›n ço¤unu bast›rm›fl ve yay›n haline getirerek okuyucunun
hizmetine ücretsiz olarak sunmufltur. Kurumun yay›nlar›, yaln›zca yap›lan araflt›rmalardan ibaret bulunmamaktad›r. Bunun d›fl›nda Kurum taraf›ndan baflta çocuk e¤itimi ile ilgili E¤itim Seti olmak üzere, Aile Ansiklopedisi, Türk ailesinin de¤iflim süreci, Aile bibliyografyas›, Aile Yaz›lar›, Aile y›ll›¤› ve benzerî türlerde birçok özgün eser Türk sosyal bilimci ve e¤itimcilerine haz›rlatt›r›lm›flt›r.
AAK Baflkanl›¤›, kuruldu¤u günden bugüne kadar
düzenledi¤i ulusal düzeydeki flûralarla aile konusundaki bilimsel birikimin ortaya konmas›na ve ulusal politikalar›n belirlenmesine katk›da bulunmufltur. Bunu yaparken kamu kurumlar›, üniversiteler ve sivil toplum
kurulufllar› ile yak›n bir iflbirli¤i içinde bulunulmufltur.
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ASAGM, her y›l aile haftas› kutlamalar› yoluyla ve

yayg›nlaflmas›, töre cinayetleri...v.s. gibi konularda

zaman zaman düzenledi¤i foto¤raf yar›flmas› türü et-

yerinde inceleme ve araflt›rmalar yaparak haz›rlad›¤›

kinliklerle aile konusunda Türk kamuoyunu duyarl› ha-

raporlar› ilgili ve yetkili kurumlara iletmifltir.

le getirmeye çal›flmaktad›r. Önceki y›llarda AAK’n›n
yap›m›n› üstlendi¤i ya da destekledi¤i baz› dizi filmler
ve spot programlar televizyonlarda yay›mlanarak halk

2) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

taraf›ndan ilgi ile izlenmifltir. Bunlar›n d›fl›nda Kuru-

Genel Müdürlü¤ü (SHÇEK):

mun, uzmanlar arac›l›¤›yla birkaç y›l pefl pefle annebabalara yönelik olarak düzenledi¤i Aile E¤itimi Seminerlerine aileler büyük bir ra¤bet göstermifltir.

1900’lü y›llar›n bafllar›nda illerde kurulan Himaye-i
Etfal Cemiyetleri’nden bafllayan bir tarihçeye sahip
olan SHÇEK, 27 May›s 1983 tarihinde yürürlü¤e giren

ASAGM (ve AAK), Türk ailesinin karfl›laflt›¤› sosyal

2828 say›l› Kanunla yeni bir yap›ya kavuflturulmufltur.

ve kültürel sorunlara karfl› duyarl›l›¤›n› hep zaman›n-

SHÇEK, Türkiye’de korunmaya, bak›ma veya yard›ma

da ve yerinde göstermifltir. Bu ba¤lamda, 1990’l› y›l-

muhtaç aile, çocuk, özürlü ve yafll› kimselere en kap-

lar›n bafllar›nda Do¤u Karadeniz Bölgesinde yaflanan

saml› sosyal hizmetleri sunan ve ülke çap›nda yayg›n

natafla sorunu, ekonomik krizin aileye etkileri, 1999

bir kurumsal a¤a sahip olan dev bir kurulufltur. SHÇEK,

y›l›ndaki büyük Marmara Depreminden zarar gören

hizmetlerini flu birimler arac›l›¤› ile sunmaktad›r: Ço-

ailelerin durumlar›, Güneydo¤u Anadolu Bölgesindeki

cuk Yuvalar›, Yetifltirme Yurtlar›, Huzurevleri, Krefl ve

terör nedeniyle iç göçe maruz kalan ailelerin sorunla-

Gündüz Bak›mevleri, Bak›m ve Rehabilitasyon Merkez-

r›, sokak çocuklar›, ülkenin baz› bölgelerinde zaman

leri, Toplum Merkezleri, Aile Dan›flma Merkezleri, Ço-

zaman yüksek oranlara ulaflan intiharlar›n nedenleri,

cuk ve Gençlik Merkezleri ve Yafll› Dayan›flma Merkez-

özellikle gençler aras›nda uyuflturucu kullan›m›n›n

leri.
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SHÇEK Genel Müdürlü¤ü’nün ailelere yönelik

Çocuk ve Gençlik Merkezleri de SHÇEK’e ba¤l›

önemli bir hizmeti olan Aile Dan›flma Merkezlerine yu-

olarak aileye yönelik hizmet veren kurumlardand›r.

kar›da de¤inilmiflti. SHÇEK Genel Müdürlü¤ü’nün aile

Efller aras›ndaki anlaflmazl›k, ihmal, hastal›k, kötü

hizmetleri alan›nda yürüttü¤ü bir hizmet de evlenme

al›flkanl›klar, yoksulluk, terk ve benzeri sebeplerle so-

yard›mlar›d›r. Buna göre, SHÇEK, 2828 say›l› kurulufl

ka¤a düflerek sosyal tehlike alt›na giren çocuklarla so-

yasas›n›n 32. maddesi gere¤ince kendisine ba¤l› yetifl-

kakta çal›flan çocuk ve gençlerin geçici süre ile reha-

tirme yurtlar›nda yetiflmifl ve evlenme ça¤›na gelmifl

bilitasyonlar›n› ve topluma yeniden kazand›r›lmalar›n›

k›z çocuklar›na, çeyiz ihtiyaçlar›n› karfl›lamak amac›y-

sa¤lamak amac›yla kurulan bu merkezlerde gündüzlü

la bir defaya mahsus olmak üzere, en yüksek devlet

ve yat›l› sosyal hizmet verilmektedir.

memuru maafl›n›n 1.5 kat› oran›nda evlenme yard›m›
yapmaktad›r.
SHÇEK Genel Müdürlü¤ü’nün Gençlik Evleri uygulamas› da aileye yönelik hizmetler ba¤lam›nda de¤erlendirilmelidir. Gençlik Evleri, SHÇEK taraf›ndan koruma alt›na al›nm›fl çocuklardan yafl s›n›r› nedeniyle yetifltirme yurtlar›ndan yararlanma hakk› sona erenlerin

SHÇEK Genel Müdürlü¤ü, muhtaç yafll›lara yönelik hizmetler de yürütmektedir. Sosyal ve ekonomik
bak›mdan yoksunluk içinde olup korunmaya, bak›ma
ve yard›ma muhtaç kiflilere huzurevlerinde bar›nma,
bak›m ve rehabilitasyon hizmetleri sunulmaktad›r.
Huzurevleri, muhtaç yafll› kiflileri huzurlu bir ortamda

bundan sonra da korunmas› amac›yla hizmet vermek-

korumak ve bakmak, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlar›n›

tedir. SHÇEK ‹l Müdürlüklerince iflletilen Gençlik Evle-

karfl›lamak amac›yla kurulan yat›l› sosyal hizmet kuru-

ri, ifle yerleflen ve yerleflmek için s›rada bekleyenler-

lufllar› olarak tan›mlanmaktad›r. Bak›m ve rehabilitas-

den ailesi olmayan veya ailesinin yan›na dönemeyen

yon hizmetleri ise Huzurevi Yafll› Bak›m ve Rehabi-

çocuklara 6-8 ay bar›nma imkân› sa¤lamaktad›r.

litasyon Merkezleri arac›l›¤› ile götürülmektedir.
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Kad›n Konukevleri, efller aras›nda ortaya ç›kan
uyum sorunlar›nda, iflin art›k bir arada yaflayamama
noktas›na varmas› durumunda gündeme gelen ve Sos-
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munda yarg› kurulufllar›yla yaz›flmalar›nda rehberlik
edilmektedir.

yal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Mü-

Toplum Merkezleri, (TM), daha çok, h›zl› kentlefl-

dürlü¤ü’nün yürüttü¤ü bir hizmettir. SHÇEK Genel Mü-

me ve sanayileflmenin ortaya ç›kard›¤› h›zl› toplumsal

dürlü¤ü, istismara u¤rayan ya da u¤rama riski bulunan

de¤iflme ile görülen toplum yaflam›na uyum sorunlar›-

kad›nlar için koruyucu ve destek hizmetlerinin sa¤lan-

na çare bulmak amac›yla hizmet veren bir kurumdur.

mas› düflüncesiyle flu anda 8 ilde Kad›n Konukevi uygu-

Toplum Merkezleri, yasal dayana¤›n› 2828 say›l›

lamas› yürütmektedir. Ankara, Antalya, Bursa, Deniz-

SHÇEK Kanununun 9. maddesinin “j” bendi ile 15.

li, Eskiflehir, ‹stanbul, ‹zmir ve Samsun’da olmak üze-

maddesi hükümlerinde bulmaktad›r. TM’ler, 11 Tem-

re 8 tane Kad›n Konukevinde, fiziksel, cinsel, duygu-

muz 2000 tarihli ve 24106 say›l› Resmî Gazete’de ya-

sal ve ekonomik istismara u¤rayan kad›nlar›n psiko-

y›mlanarak yürürlü¤e giren Sosyal Hizmetler ve Ço-

sosyal ve ekonomik sorunlar›n›n çözülmesi s›ras›nda

cuk Esirgeme Kurumu’na Ba¤l› Toplum Merkezleri

varsa çocuklar› ile birlikte ihtiyaçlar›n› karfl›lamak

Yönetmeli¤i çerçevesinde hizmet vermektedir.

amac›yla geçici bir süre kalabilecekleri yat›l› sosyal
hizmet verilmektedir. Bu hizmet, 12 Temmuz 1998 tarihli ve 23400 say›l› Resmî Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girmifl bulunan Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu’na Ba¤l› Kad›n Konukevleri Yönetmeli¤i uyar›nca verilmektedir.

TM’ler, yaln›zca aile odakl› hizmet veren birimler de¤ildir; toplumun tüm kesimlerine yönelik hizmet vermektedir. Ancak, özellikle büyük kentlerin gecekondu
semtlerinde toplum yaflam›na uyumda sorunlarla karfl›laflan çocuk, kad›n, genç ve özürlü kimseler hedef
kitlesini oluflturmaktad›r. TM’ler, an›lan kesimlere yö-

Ayr›ca, Kad›n Konukevine baflvuran kad›nlara, 4320

nelik olarak koruyucu-önleyici, e¤itici-gelifltirici, reh-

say›l› AKDK uyar›nca baflvuru yapmak istemeleri duru-

berlik ve rehabilite edici hizmetlerini di¤er kamu ku-
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rum ve kurulufllar›, yerel yönetimler, üniversiteler, si-
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‹L‹

KURULUfi ADI ADRES‹

TELEFON

6 ANKARA

fiafaktepe
fiafaktepe Mah.
Toplum Merkezi Güzeltepe Sok.
No:1 Mamak

0(312)319 95 93 19.09.1994

Natoyolu
fiirintepe Mah.
Toplum Merkezi 1.Cad. Natoyolu
No:180

0(312)390 91 71 15.01.1996

Sincan
Tando¤an Mah.
Toplum Merkezi Barbaros Cad.
232.Sok. No:14

0(312)276 31 51 15.09.1999

vil toplum kurulufllar› ve gönüllüler ile iflbirli¤i ve koordinasyon içinde gündüzlü sosyal hizmet kuruluflu
olarak vermektedir. Türkiye’de toplam 60 tane TM
vard›r. Bunlar›n listesi afla¤›da verilmektedir:

7 ANKARA

8 ANKARA

TOPLUM MERKEZLER‹

‹L‹

KURULUfi ADI ADRES‹

1 ADANA

Seyhan Saydam Saydam Cad.
Toplum Merkezi Havuzlubahçe Mah.
No:345/B
0(322)359 04 99 29.11.2000

2 ADANA

TELEFON

AÇILIfi
TAR‹H‹

9 ANKARA

AÇILIfi
TAR‹H‹

Gölbafl›
Gaziosmanpafla Mah.
Toplum Merkezi Gaffar Okkan Cad.
Jandarma Yan›
Gölbafl›
0(312)485 13 46 26.09.2002

10 ANTALYA Kepezalt›
Kepezalt› Mah.
Toplum Merkezi 3209.Sok. No:187
Kepez

0(242)332 49 22 12.04.1996

Yüre¤ir Toplum Cumhuriyet Mah.
Merkezi
No:59
Yüre¤ir/ADANA

0(322)324 97 95 30.01.2001

11 ANTALYA Sütçüler
Sütçüler Mah.
Toplum Merkezi 3457.Sok.No:3

0(242)326 41 05 18.10.1999

3 ADIYAMAN 75. Y›l
Bahcelievler Mah.
Toplum Merkezi 555. Sok. No: 5

0(416)214 29 74 27.04.1998

12 ANTALYA fiafak
fiafak Mah.
Toplum Merkezi 4226 Sk. No:26

0(242)227 68 92 29.02.2000

13 ANTALYA Habibler
Habibler Mah.
Toplum Merkezi 5621 Sk. No:61

0(242)361 18 03 07.06.2000

14 ANTALYA Fatih
Fatih Mah.
Toplum Merkezi 3403 Sok. No: 35
Kepez/Antalya

0(242)331 25 24 31.03.2003

4 A⁄RI

5 ANKARA

64

P›nar Toplum
Merkezi

Leylek P›nar Mah.
Vehbi Elgin Cad.
No: 36

Alt›nda¤ Toplum Alt›nda¤ Cad.
Merkezi
No:99

0(472)216 14 90 10.04.2002
0(312)316 50 11 15.04.1993
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‹L‹

KURULUfi ADI ADRES‹

15 AYDIN

16 BATMAN
17 BATMAN

18 BATMAN

19 B‹TL‹S

TELEFON

AÇILIfi
TAR‹H‹
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‹L‹

KURULUfi ADI ADRES‹

Kemer
Girne Mah.Gazi
Toplum Merkezi Bul. Halide Hatun
‹lkö¤retimokulu yan› 0(256)214 92 49 22.08.2001

24 ED‹RNE

Y›ld›r›m
Y›ld›r›m Hac›sarraf
Toplum Merkezi Mah. Meydan Vak›f
Sok. No:6
0(284)212 42 16 13.11.2001

75.Y›l Tesisleri Güneykent Mah.
Toplum Merkezi 27.Cad. No:170

25 ED‹RNE

UmurbeyUmurbey Mah.
Menzilahir
Mimar Sinan Cad.
Toplum Merkezi No:69

0(284)214 71 10 19.08.2002

26 GAZ‹ANTEP fiahinbey
Ocaklar Mah.
Toplum Merkezi 149.Sok. fiahinbey

0(342)271 07 52 28.11.2000

0(488)215 28 90 27.01.1999

Ça¤dafl Yaflam Bay›nd›r Mah. Cizre
Toplum Merkezi Cad. Bay›nd›rl›k ‹l
Müd.Karfl›s›
0(488)213 46 56 28.12.2001
SHÇEK- Anadolu Çay Mahallesi
Kalk›nma Vakf› Olimpik Yüzme
T.M.
Havuzu Karfl›s›
Bitlis
8 A¤ustos Mah.
Toplum Merkezi 8 A¤ustos ‹lkokulu
Yan›

27 HAKKAR‹
0(488)213 48 11 05.04.2002

0

11.06.1999

28 MERS‹N
29 MERS‹N

TELEFON

AÇILIfi
TAR‹H‹

Ba¤lar
Ba¤lar Mahallesi
Toplum Merkezi

0(438)221 70 35 02.11.1999

M.T.S.O.Toroslar Akbelen Mah.
Toplum Merkezi 217 Cad.No : 92

0(324)322 97 70 05.08.1999

M.T.S.O.Akdeniz Özgürlük Mah.
Toplum Merkezi 6260.Sok. No: 3

0(324)235 22 28 05.02.2000

20 ÇANAKKALE Çanakkale
Sosyal Hizmetler
Toplum Merkezi ‹l Müdürlü¤ü
Hastane Bay›r›

0(286)217 15 70 29.07.1994

30 ‹STANBUL Okmeydan›
Okmeydan› Krefl ve
Toplum Merkezi Gündüz Bak›mevi
SSK Hastanesi Karfl. 0(212)221 24 82 20.05.1998

21 D‹YARBAKIR Seyrantepe
450 Evler Mah.
Toplum Merkezi SEYRANTEPE

0(412)262 43 18 03.01.1997

31 ‹STANBUL Kocamustafapafla Kocamustafapafla
Toplum Merkezi Cad. No:233

0(380)523 76 79 24.09.2001

32 ‹STANBUL Mustafa Kemal M.Kemal Mah.
Mah.(Ümraniye) 3001. cad. No: 109
Toplum Merkezi Ümraniye
0(216)472 72 99 03.12.1998

22 DÜZCE
23 ED‹RNE

66

Gümüflp›nar
Gümüflp›nar Köyü
Toplum Merkezi Prefabrik Alan›
Edirne
Türkoca¤› Cad.
Toplum Merkezi Merkez Do¤an Mah.
K›z Yetifltirme
Yurdu Binas›

18.03.1996

0(212)632 00 17 08.06.1998

33 ‹STANBUL Sultanbeyli Mah. Fatih Bulvar›
75.Y›l Toplum No:300 Adliye Üstü
Merkezi
Kat:5-6 Sultanbeyli 0(216)496 45 99 19.03.1999
67
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‹L‹

KURULUfi ADI ADRES‹

TELEFON

AÇILIfi
TAR‹H‹

34 ‹STANBUL 75.Y›l Gazi Mah. Yunus Emre Mah.
Toplum Merkezi 1331.Sok. No:18
Küçükköy-G.O.Pafla 0(212)650 33 21 19.03.1999
35 ‹STANBUL Yakac›k
Kartal Caddesi
Toplum Merkezi Çarfl› Mah. No:15

38 ‹ZM‹R

39 ‹ZM‹R

40 ‹ZM‹R
41 ‹ZM‹R

42 ‹ZM‹R

68

‹zmir Karfl›yaka 1850.Sok. No:2
Toplum Merkezi Karfl›yaka Çocuk
Yuvas› Müdürlü¤ü

‹L‹

KURULUfi ADI ADRES‹

43 ‹ZM‹R

80.Y›l Buca

TELEFON

AÇILIfi
TAR‹H‹

Murathan Mah.1206.

Toplum Merkezi Sok. No: 18/B Buca
44 KIRIKKALE Tahir AKTAfi

31.05.2004

Yaylac›k Mah.

Toplum Merkezi Ulubatl› Hasan Cad. 0(318)225 08 27

0(216)3099125-26 03.07.2000

36 ‹STANBUL Ba¤c›lar-Evren Evren Mah. Gülbahar
Toplum Merkezi Cad. Keskin Sok.
No:73 Ba¤c›lar
0(212)489 09 41 27.08.2002
37 ‹STANBUL Zeytinburnu
Gökalp Mah.
Toplum Merkezi 54/4 Sok. Atatürk
Kültür Merk Binas›
4.Kat Zeytinburnu
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20.Sok. No:17
45 KOCAEL‹

SHÇEK-AT‹AD

0(318)224 07 19 24.04.2001

Yeniflehir Mah.

Toplum Merkezi Asilkent Yan›
Gül Sok. No: 17
Bekirpafla

0(212)416 25 53 22.10.2002

46 KOCAEL‹

SHÇEK-Uluslararas› Kaz›m Karabekir Cd.
Kad›n Derne¤i

Toplum Merkezi
0(232)368 06 91 15.04.1993

47 MAN‹SA

Onur
Atatürk Aç›khava
Toplum Merkezi Tiyatrosu 7369 1.Sk.
No:25 Karfl›yaka
0(232)365 15 87 27.02.2001

48 MARD‹N

Karfl›yaka
1847/15 Sok.No: 12
Toplum Merkezi So¤ukkuyu/Karfl›yaka 0(232 363 50 95 07.01.2003

49 MUfi

Mevlana Mah.1728/1
Mevlana
Toplum Merkezi Sok. No: 12 Daire 1
Bornova/‹zmir
0(232)339 86 00 11.06.2003
Menemen
Kas›mpafla Mah.
Toplum Merkezi Atatürk Cad. No: 12
Menemen/‹zmir
0(232)832 38 79 11.06.2003

0(262)332 36 41 04.08.2000

Manisa

Kabakoz Mevki Güney
Mah. No :9 Körfez

0(262)526 59 74 04.08.2000

Tevfikiye Mah.

Toplum Merkezi Karakol.sok. No: 80 0(236)231 00 91 01.08.2001
Mardin 75. Y›l

Diyarbak›r Mah.

Toplum Merkezi Eski Otogar Üstü
Zafer

0(482)212 96 09 27.03.2001

‹stasyon Caddesi

Toplum Merkezi Polis Karakolu Yan› 0(436)216 11 46 05.05.2000
50 SAMSUN

Samsun

Yaflar Do¤u Mah.

Toplum Merkezi ‹stanbul Cad. N: 50 0(362)236 65 50 21.04.1999
51 SAMSUN

Gaziosmanpafla Gaziosmanpafla Mah.
Toplum Merkezi fiehit Mesut Birinci
Cad.Petek Apt.No:1 0(362)228 15 77 26.08.2002
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‹L‹

KURULUfi ADI ADRES‹

TELEFON

AÇILIfi
TAR‹H‹
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Alo 183 Kad›n, Çocuk ve Sosyal Hizmet Dan›flma
Hatt›, SHÇEK’in görev alan›na giren ihmal ve istismar

52 S‹‹RT

Ulus Mahallesi Hz.Fakirullah Cad.
Toplum Merkezi Ulus Mah. No:1
0(484)224 88 59 15.03.1998

olaylar›na an›nda müdahale etmek, gerekli psikolojik,

53 S‹‹RT

Yenimahalle
‹l Sosyal Hizmetler
Toplum Merkezi Müdürlü¤ü
Yenimahalle
0(484)223 22 77 15.03.2001

muoyunu bu konuda duyarl› hale getirmek amac›yla

54 S‹‹RT

Evren Mahallesi Süreyya Öner Cad.
Toplum Merkezi 227.Sok. No:3
0(484)223 26 59 11.03.1999

55 fiANLIURFA Süleymaniye
Atatürk Mah.
Toplum Merkezi Kerhiz Sk.
Sosyal Merkez No:9 0(414)313 57 04 23.02.1998
56 VAN
57 YOZGAT

75.Y›l
Yal›m Erez Mah.
Toplum Merkezi 0(432)211 21 24

60 BURSA

70

merkezi Ankara’da olan bir birimdir. Alo 183 Dan›flma
Hatt›, tüm illerden gelecek baflvurular› cevaplamak
üzere kurulmufltur. Söz konusu telefon hatt› çocuk,
kad›n, yafll› ve özürlü baflvurular› için 24 saat aral›ks›z
çal›flmaktad›r. 183 hatt›, baflvurular› alarak kaydetmekte, acil durumlar› ilgili mercilere bildirmekte,
baflvuruda bulunan kifliyi bilgilendirmekte ve gerekli

24.09.1998

durumlarda gerekli yerlere yönlendirmektedir.

Yozgat
Yukar› Nohutlu Mah.
Toplum Merkezi Yurt Cad. No: 4
0(354)212 55 05 08.11.2003

Akalar Mah.
58 KIRKLAREL‹ K›rklareli
Toplum Merkezi Namazgah Cad.
No: 72 Kat 2
Daire 3-4
59 I⁄DIR

sosyal ve yasal ifllemlerin bafllat›lmas›n› sa¤lamak, ka-

SHÇEK-Anadolu Karaa¤aç Mah.
Kalk›nma Vakf› 3. Kanal Sok.
Toplum Merkezi

3) Sosyal Yard›mlaflma ve Dayan›flma Genel
Müdürlü¤ü:
0(288)214 52 77 09.03.2004
0(476)226 40 27 08.04.2004

Y›ld›r›m
fiükraniye Mah.
Toplum Merkezi Kurtulufl Cd. No:204
Y›ld›r›m/Bursa
0(224)360 61 63 03.06.2004

Anayasada sosyal devlet niteli¤i tan›mlanm›fl bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yoksul ve muhtaç
durumdaki kimselere yönelik olarak götürdü¤ü ve on
binlerce yoksul ailenin yüzünü güldüren kapsaml› ve
önemli bir hizmet de, 3294 say›l› ve 29 May›s 1986 tarihli Sosyal Yard›mlaflma ve Dayan›flmay› Teflvik Kanu71

A‹LE REHBER‹ • 2005

A‹LE REHBER‹ • 2005

nu hükümlerine uygun olarak Baflbakanl›¤a ba¤l› Sos-

bütçeye konulan ödenekler, trafik para cezas› has›la-

yal Yard›mlaflma ve Dayan›flma Genel Müdürlü-

t›n›n yar›s›, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu reklâm

¤ü’nce (SYDGM) yürütülen sosyal yard›mlard›r. 9 Ka-

gelirleri has›lat›n›n %15’lik miktar›, ba¤›fl ve yard›m-

s›m 2004 tarihine kadar Sosyal Yard›mlaflma ve Daya-

larla di¤er gelirlerdir. ‹l ve ilçelerde kurulan vak›flar›n

n›flmay› Teflvik Fonu Genel Sekreterli¤i ad›yla Baflba-

gelir kaynaklar› ise Fondan aktar›lacak miktar›n d›fl›n-

kanl›k Merkez Teflkilat› içinde hizmetlerini yürüten ad›

da (köyler hariç) yerel yönetim bütçelerinden aktar›-

geçen birim 9 Kas›m 2004 tarihli ve 5263 say›l› yasa ile

lacak %2 pay; fitre, zekât, kurban derisi ve ba¤›rsak

kurumsal statüye kavuflmufl ve Baflbakanl›¤a ba¤l› bir

yard›mlar›; iflletme ve ifltiraklerden elde edilecek ge-

Genel Müdürlük olarak yap›land›r›lm›flt›r. SYDGM, Bafl-

lirlerle di¤er gelirlerden oluflmaktad›r.

bakanl›¤a ba¤l› olan ve T.C. Merkez Bankas› nezdinde
kurulan Sosyal Yard›mlaflma ve Dayan›flmay› Teflvik Fo-

Sosyal Yard›mlaflma ve Dayan›flma Genel Müdürlü-

nunda biriken kaynaklar›, ülke çap›nda her il ve her il-

¤ü’nün temel görevi, 3294 say›l› Sosyal Yard›mlaflma

çede kurulan ve mülkî idare amirlerinin (kaymakam ve

ve Dayan›flmay› Teflvik Kanunu’nun amaçlar›n› gerçek-

valilerin) baflkanl›¤›ndaki Sosyal Yard›mlaflma ve Da-

lefltirmek ve uygulanmas›n› sa¤lamak için gerekli ida-

yan›flma Vak›flar›na da¤›tmaktad›r. Ad› geçen vak›flar

rî ve malî tedbirleri almakt›r. Bunun d›fl›nda Fonun ge-

halk aras›nda “Fon” ya da “Fak-Fuk-Fon” olarak bilin-

lirlerini zaman›nda toplamak, toplanan gelirlerin ye-

mektedir. Hem aynî hem nakdî yard›mlar› kapsayan

rinde, zaman›nda ve ihtiyaçlara göre kullan›lmas›n›

Fondan, yaln›zca Türk vatandafllar›na de¤il gerekti¤in-

sa¤lamak; il ve ilçelerdeki vak›flar›n harcamalar›n›, ifl

de, her ne suretle olursa olsun Türkiye’ye kabul edil-

ve ifllemlerini araflt›rmak ve incelemek, izlemek ve

mifl veya gelmifl olan kiflilere de yard›m edilmektedir.

denetlemek, görülen aksakl›klarla ilgili tedbirleri al-

Fonun gelir kaynaklar›, kanun ve kararnamelerle ku-

mak, vak›flar›n çal›flma usul ve esaslar› ile sosyal yar-

rulmufl bulunan ve kurulacak olan fonlardan Bakanlar

d›m programlar›n›n kriterlerini belirlemek gibi görev-

Kurulunun karar›yla %10’a kadar aktar›lacak miktar,

leri bulunmaktad›r.
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Devlet teflkilat› içinde SYDGM gibi bir kamu kurumunun varl›¤› sosyal politikalar bak›m›ndan ne anlam
ifade etmektedir ve ad› geçen Genel Müdürlü¤ün hedef kitlesini kimler oluflturmaktad›r? Sosyal politikalar
bak›m›ndan bu Kurumdan beklenen, sosyal adaleti pe-
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4) Özürlüler ‹daresi Baflkanl›¤›:
Toplumun önemli sorun alanlar›ndan birini oluflturan özürlülük, yaln›zca özürlü bireyin de¤il ayn› zamanda içinde özürlü birey bulunan ailenin de yo¤un
olarak yaflad›¤› bir sorundur. Dünya ve Türkiye ortala-

kifltirici tedbirlerle gelir da¤›l›m›n›n adilane bir flekil-

malar›na bak›ld›¤›nda özürlülerin toplam nüfusa oran›

de gerçekleflmesini sa¤lamak, sosyal yard›mlaflma ve

% 10 civar›ndad›r. Özürlülere yönelik çok say›da sivil

dayan›flmay› teflvik etmektir. Ayr›ca toplumda yard›m-

toplum kuruluflunun etkinlikleri ve özürlü vatandaflla-

laflma, dayan›flma ve paylaflma bilincini gelifltirmek ve

ra iliflkin duyarl›l›¤›n artmas› sonucunda kamu bürok-

desteklemek de hedeflenmektedir. Kurum, fakru za-

rasisinde, 1997 y›l›nda Baflbakanl›¤a ba¤l› olarak

ruret içinde ve muhtaç durumda bulunan, kanunla ku-

Özürlüler ‹daresi Baflkanl›¤› (Ö‹B) ad›yla bir kurum

rulu sosyal güvenlik kurulufllar›na tâbi olmayan ve bu
kurulufllardan ayl›k ve gelir almayan vatandafllar ile
geçici olarak küçük bir yard›m veya e¤itim ve ö¤retim
imkân› sa¤lanmas› halinde topluma faydal› hale getirilecek, üretken duruma geçirilebilecek kiflilere yönelik hizmet vermektedir. Sosyal güvenlik kurulufllar›na
tâbi olan ve bu kurulufllardan ayl›k ve gelir alan özür-

kurulmufltur. Ö‹B’nin kurulufl amac›, özürlülere yönelik hizmetlerin düzenli, etkin ve verimli bir biçimde
yürütülmesini sa¤lamak için ulusal ve uluslar aras› kurulufllar aras›nda iflbirli¤i ve koordinasyonu sa¤lamak,
özürlülerle ilgili ulusal politikan›n oluflmas›na yard›mc› olmakt›r.
Ö‹B’n›n görevleri aras›nda flunlar say›labilir:

lülerin tedavi giderleri ile fonksiyon kazand›r›c› orto-

a) Yürürlükte bulunan mevzuata dayan›larak sadece

pedik ve di¤er yard›mc› araç ve gereçlerin kurumlarca

özürlülere tan›nan hak ve hizmetlerden yararlan-

karfl›lanamayan k›sm› da 3294 say›l› Kanun kapsam›n-

mada kullan›lmak üzere özürlü kimlik kart› dü-

da karfl›lanabilmektedir.

zenlemek. Bu kart ile özürlü vatandafllar, bir çok
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kamu hizmetinden daha avantajl› ve kolay olarak
yararlanabilmektedirler. Özürlü vatandafl, özürlü
kimlik kart› ile hem kamu hizmetlerinden indirimli
ve kolay olarak yararlanabilmekte, hem gelir vergisi indirimine tabi olmakta hem de resmî ifllemlerin basitleflmesine ve di¤er bir çok kolayl›¤a kavufl-
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f) Kamu kurumlar› ve gönüllü kurulufllarla iflbirli¤i
yapmak,
g) Görev alan›nda görsel ve yaz›l› bas›n-yay›n ve tan›t›m faaliyetlerinde bulunmak, e¤itim amaçl› filmler yapt›rmak.

maktad›r.
b) Özürlülü¤ün önlenmesi, e¤itim, istihdam, rehabilitasyon, topluma uyum ve di¤er konularda ilgili kurum ve kurulufllar aras›nda iflbirli¤i ve koordinasyonu sa¤lamak,

5) Güneydo¤u Anadolu Projesi Bölge ‹dare
Baflkanl›¤›:
Baflta bir sulama ve altyap› projesi olarak bafllat›lan Güneydo¤u Anadolu Projesi, 1989 y›l›nda çok sek-

c) Özürlülere yönelik faaliyet yapan kurum ve kuru-

törlü bir kalk›nma projesine; 1995 y›l›ndan itibaren ise

lufllar›n sorunlar›n› izlemek ve çözüm önerileri ha-

sürdürülebilir insanî kalk›nma projesine dönüfltürül-

z›rlamak,

müfltür. ‹nsanî kalk›nma yaklafl›m› çerçevesinde 1992

d) Özürlülerle ilgili konularda inceleme ve araflt›rmalar yapmak ve yapt›rmak, istatistiksel bilgilerin
toplanmas›n› ve veri taban›n›n kurulmas›n› sa¤lamak,

ile 1995 y›llar› aras›nda bölgenin sosyal sorunlar›na
iliflkin olarak yapt›r›lm›fl olan bir dizi araflt›rma sonucunda sosyal politika aç›l›m› gelifltirilmifltir. Bu çerçevede GAP Bölge ‹dare Baflkanl›¤›, 1995 y›l›nda, Güneydo¤u Anadolu Bölgesinde Çok Amaçl› Toplum

e) Bu alanda uluslararas›ndaki geliflmeleri ve andlafl-

Merkezleri (ÇATOM) arac›l›¤› ile kad›nlara yönelik

ma ve sözleflmelerin ülkemizdeki uygulamalar›n›

olarak sosyal hizmet götürmeye bafllam›flt›r. Kad›nla-

izlemek ve de¤erlendirmek,

r›n hedef kitle olarak belirlenmesinin nedeninin felse-
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fî bir arka plan› vard›r. Bu, kalk›nma literatüründe kad›n ve çocuklar›n toplumun en dezavantajl› gruplar›
olarak görülmesi ile iliflkilidir. Kad›nlar, erkeklere göre kaynaklara daha zor eriflebilmekte ve kaynaklar›
daha az kontrol edebilmekte; kamusal hizmetlerden,
istihdam ve sosyal güvenlikten daha az yararlanabilmektedir. Yine kad›nlar kamusal yaflama daha az kat›labilmektedirler. Bu durum GAP Bölgesinde daha da
belirgindir.
ÇATOM arac›l›¤› ile götürülen hizmet sayesinde kad›nlar› sosyal ve ekonomik olarak güçlendirmek amaçlanmaktad›r. ÇATOM’lar 1995 y›l›ndan sonra Güneydo¤u Anadolu Bölgesinin di¤er illerine yay›lm›fl ve 2003
y›l› sonuna kadar 9 ilde toplam 28 tane ÇATOM kurulmufltur. Hedef kitlesi 14 yafl üstü k›z ve kad›nlard›r.
Ancak uygulama içinde zamanla çocuklar ve k›smen
erkekler de bu programa dahil edilmeye bafllanm›flt›r.
ÇATOM’lar, kentlerin, k›rsal kesimden göç etmifl olan
yoksul insanlar›n oturdu¤u mahallelerinde, ilçe merkezlerinde ve merkezî köy yerleflimlerinde kurulan,
topluma dayal› merkezlerdir.
ÇATOM’lar›n görevleri flunlard›r: a)kad›nlar›n, kendi sorunlar›n›n fark›na varmas›na ve bu sorunu tan›m78
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layarak çözümü için insiyatif gelifltirmelerine yard›mc› olmak; b)kad›nlar›n kamu hizmetlerinden daha fazla yararlanmalar›n› ve kamusal alana kat›l›m›n› artt›rmak; c)kad›n istihdam›n› ve kad›n giriflimcili¤ini artt›rmak; d)kad›n› güçlendirerek kalk›nman›n cinsiyet dengesine uygun oldu¤u bir süreci bafllatmak; e)bu yolla
yerel koflullara uygun olarak kat›l›mc› toplum kalk›nmas› modelleri gelifltirmek.
ÇATOM’lar›n kuruluflunda yerel talebin olmas› esas
al›nmaktad›r. Valilik ve kaymakaml›klarla GAP ‹daresi
aras›nda iflbirli¤i protokolü yap›lmakta ve il ve ilçe
müdürlüklerinden e¤itici deste¤i al›nmaktad›r.

6) Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü:
Türkiye’de kad›n çal›flmalar› alan›nda kurumsallaflmaya gidilmesi, 1975 y›l›nda düzenlenen Birleflmifl Milletler 1. Dünya Kad›n Konferans› ve bunu izleyen uluslar aras› sözleflme ve kararlar ›fl›¤›nda 1980’li y›llarda
bafllam›flt›r. ‹lk resmî birim, 1987 y›l›nda Devlet Planlama Teflkilat› bünyesinde oluflturulan Kad›na Yönelik
Politikalar Dan›flma Kurulu’dur.
79

A‹LE REHBER‹ • 2005

A‹LE REHBER‹ • 2005

Kad›nlara yönelik çal›flmalar›n ba¤›ms›z bir kurum

c) Kad›na yönelik her türlü fliddet, taciz ve istismar›n

taraf›ndan yürütülmesi düflüncesinin geliflmesi ile bir-

önlenmesi için çal›flmalarda bulunmak; kad›n›n ai-

likte 1990 y›l›nda 3670 say›l› yasa ile Çal›flma ve Sos-

le ve sosyal yaflamdan kaynaklanan sorunlar›n›n çö-

yal Güvenlik Bakanl›¤›’na ba¤l› olarak Kad›n›n Statü-

zümüne destek oluflturmak,

sü ve Sorunlar› Genel Müdürlü¤ü (KSSGM) kurulmufltur. KSSGM, 1991 y›l› içinde Baflbakanl›¤a ba¤l› bir kurum haline getirilmifltir. Daha sonra yaflad›¤› mevzuat
de¤iflikliklerinden sonra 6 Kas›m 2004 tarihinde yürürlü¤e giren 5251 say›l› Kanunla Baflbakanl›¤a ba¤l› Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü (KSGM) olarak yap›land›r›lan Kurumun görevleri flöyle s›ralanabilir:
a) Kad›na karfl› her türlü ayr›mc›l›¤› önlemek, kad›n›n
insan haklar›n› gelifltirmek, kad›n› ekonomik, sos-

d) Kad›nlara kanunlarla verilen haklar›n tam ve eflit
kullan›labilmesi ve kad›n-erkek eflitli¤inin toplumsal kalk›nma sorunu olarak alg›lanmas› amac›yla
kamuoyunu bilgilendirmek,
e) Sa¤l›k, e¤itim, kültür, çal›flma ve sosyal güvenlik
baflta olmak üzere bütün alanlarda kad›nlar›n ilerlemesini sa¤lay›c› ve karar mekanizmalar›na kat›l›m›n› art›r›c› çal›flmalarda bulunmak,

yal ve kültürel alanlarda etkin hale getirmek ve

f) Görev alan›na giren konularda istatistikleri derle-

e¤itim düzeyini yükseltmek amac›yla yap›lacak her

mek, görsel ve bas›l› yay›nlar yapmak veya yapt›r-

türlü çal›flmaya destek vermek, bu konularda stra-

mak, e¤itim amaçl› faaliyetlerde bulunmak, yurt

tejiler gelifltirmek, plan ve programlar› oluflturmak

içi ve yurt d›fl› kongre, seminer, toplant› ve benze-

ve temel politikalar›n belirlenmesine katk›da bu-

ri etkinlikler düzenlemek,

lunmak,

g) Görev alan›na giren konularda kamu kurum ve ku-

b) Kanunlar› ve idari düzenlemeleri görev alan› çerçe-

rulufllar›, üniversiteler, yerel yönetimler, sivil top-

vesinde izleyerek kad›nlar›n eflit hak ve f›rsatlara

lum kurulufllar› ve özel sektör ile iflbirli¤i yapmak,

ulaflmas›n› sa¤layacak çal›flmalar yapmak,

koordinasyonu sa¤lamak,
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h) ‹nceleme, araflt›rma ile uluslararas› giriflimlerden

Genel Müdürlü¤ün yürüttü¤ü çal›flmalardan birisi

elde edilen bilgileri kamu politikalar›n›n oluflumu-

de 1998 y›l›nda yürürlü¤e giren ve aile içi fliddetin ön-

na katk›da bulunmas› amac›yla uygulay›c› kurum ve

lenmesini amaçlayan 4320 say›l› Ailenin Korunmas›na

kurulufllara aktararak kurulufllar›n hizmetlerinin

Dair Kanunun uygulanmas›nda karfl›lafl›lan sorunlar› ve

gelifltirilmesine ve yeni hizmet modelleri oluflturul-

yasaya getirilen elefltirileri inceleyerek çözüm yolu

mas›na katk›da bulunmak,

gelifltirmeye çal›flmakt›r.

i) Görev alan›na giren konularda çal›flmalarda bulunan uluslararas› kurulufllar›n faaliyetlerini izlemek,
al›nan kararlar› ilgili kurulufllara iletmek,

Yasal alanda sürdürülen di¤er bir çal›flma, farkl›
sosyal güvenlik kurulufllar›na ba¤l› olarak çal›flan kad›nlara verilen do¤um sonras› ücretsiz iznin ebeveyn
izni olarak anne ve baba aras›nda paylafl›labilmesi, bu

j) Çal›flma alan› ile ilgili konularda yurt içi ve yurt d›-

izin hakk›ndan evlat edinenlerin de yararlanabilmele-

fl›nda bilimsel araflt›rmalar yapmak ve yapt›rmak,

rine iliflkin yasal düzenlemedir. Buna iliflkin tasar› flu

projeler gelifltirmek, desteklemek, bunlar›n uygu-

s›rada TBMM gündemindedir.

lamaya konulmas›n› sa¤lamak ve uluslararas› kurulufllarla ortak projeler yürütmek.
Bir politika oluflturma ve koordinasyon kurumu
olan KSGM, kuruluflundan bugüne kadar yasal alanda
önemli çal›flmalar gerçeklefltirmifltir. Genel Müdürlük,

Önceki y›llarda, Birleflmifl Milletler ve Dünya Bankas› gibi uluslar aras› kurulufllardan sa¤lanan parasal
kaynaklarla kad›nlara yönelik çeflitli programlar da yürüten KSGM, bu ba¤lamda flimdiye kadar flu programlar› yürütmüfl ve yürütmeye devam etmektedir:

yürürlükte bulunan yasalarda yer ald›¤› düflünülen ay-

a) BM ile Türkiye Cumhuriyeti aras›nda imzalanan

r›mc› düzenlemelerin ay›klanmas› ve ç›kar›lacak yasa-

sözleflme gere¤ince yürütülen 3. Ülke Program›

lar›n eflitlikçi düzenlemeler içermesi için u¤rafl› ver-

çerçevesinde üreme sa¤l›¤›/üreme haklar›, top-

mektedir.

lumsal cinsiyet eflitli¤i/adaleti, nüfus ve kalk›nma
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önceliklerine yönelik Savunuculuk Alt Program›

ne ve çocuk sa¤l›¤› (gebe takibi, afl›lar; anne-bebek

Genel Müdürlük taraf›ndan yürütülmektedir. Alt

beslenmesi, çeflitli hastal›klar ve gebelikten korunma

program, sözü edilen alanlarda politika ve strate-

yöntemleri...v.s.) konusunda ücretsiz hizmet vermek-

jilere yön veren politikac›lar›n ve karar vericilerin

tedirler. Bu merkezler, büyük flehirlerde hemen he-

deste¤inin sa¤lanmas›, ulusal ve yerel bas›n›n do¤-

men her semtte bulunmaktad›r.

ru ve etkili mesajlar vermesinin sa¤lanmas› ve bu
tür çal›flmalar yapan resmî ve gönüllü kurulufllar›n
desteklenmesi gibi etkinlikleri içermektedir.
b) Kad›n›n Kalk›nmaya Kat›l›m›n› Güçlendirme Ulusal
Projesi (1993-2003).
c) Kad›n ‹stihdam›n›n Gelifltirilmesi (K‹G) Projesi
(1994-2000).
d) Küçük Giriflimcilik Projesi (1990-1996).

Yaln›zca Sa¤l›k Bakanl›¤›n› ilgilendirmemekle birlikte Maliye Bakanl›¤›, ‹çiflleri Bakanl›¤› ve Çal›flma ve
Sosyal Güvenlik Bakanl›klar› ile iflbirli¤i içinde Sa¤l›k
Bakanl›¤›n›n yürüttü¤ü bir hizmet de yeflil kart uygulamas›d›r. 1992 y›l›nda 3816 say›l› yasa ile yürürlü¤e
giren yeflil kart uygulamas›nda benimsenen esas ilke,
herhangi bir sosyal güvenlik kuruluflunun flemsiyesi alt›nda bulunmayan ve sa¤l›k giderlerini karfl›layacak
maddî gücü olmayan Türk vatandafllar›n›n bu giderlerinin Genel Sa¤l›k Sigortas› uygulamas›na geçilinceye
kadar Devlet taraf›ndan karfl›lanmas›d›r. Yasan›n uy-

7) Sa¤l›k Bakanl›¤›:

gulanmas›nda, ayl›k geliri veya aile içindeki kiflisel gelir pay›, asgarî ücretin vergi ve sosyal sigorta primi d›-

Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ba¤l› birimler olan Ana Çocuk

fl›ndaki miktar›n›n 1/3’ünden az olan ve Türkiye’de

Sa¤l›¤› ve Aile Planlamas› Genel Müdürlü¤ü, Ana Çocuk

ikamet eden vatandafllar hedef kitle olarak al›nmakta-

Sa¤l›¤› fiubesi ve Ana Çocuk Sa¤l›¤›-Aile Planlamas›

d›r. Yeflil kart uygulamas›nda, 2004 y›l› sonuna kadar,

Merkezleri de aile alan›nda hizmet vermektedirler.

yaln›zca yatakl› tedavi gören hastalar›n sa¤l›k giderle-

Ad› geçen birimler aile planlamas› yöntemleri ve an-

rinin karfl›lanmas› benimsenmiflken 2005 y›l›n›n bafl›n-
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dan itibaren ayakta tedavi görenlerin her türlü giderlerinin karfl›lanmas› da karar alt›na al›nm›flt›r.
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Bakanl›¤a ba¤l› olarak çal›flan Rehberlik ve Araflt›rma Merkezleri, hem özel e¤itim konusunda gerekli araflt›rma ve incelemeleri yapmakta hem de uyum
ve benzeri sorunlar› bulunan çocuklara gerekli yard›m

8) Millî E¤itim Bakanl›¤›:

hizmetini sunmaktad›r. Özel e¤itime erken bafllamak
esast›r. Özel e¤itimin baflka bir esas› ailelerin, özel

Aileye dönük hizmet veren kurumlardan biri de

e¤itim sürecinin her boyutuna aktif olarak kat›lmala-

Millî E¤itim Bakanl›¤›’d›r. Millî E¤itim Bakanl›¤›na

r›n›n sa¤lanmas›d›r. Özel e¤itim hizmetleri, özel e¤i-

ba¤l› Özel E¤itim Kurumlar›, normal e¤itimden yarar-

tim gerektiren bireylerin toplumla etkileflim ve karfl›-

lanamayan (yani beden, zihin, dil, duygu, sosyal özel-

l›kl› uyum sa¤lama sürecini kapsayacak flekilde planla-

likleri ve durumlar›ndaki ola¤and›fl› ayr›l›klar sebebiy-

n›r.

le normal e¤itim hizmetlerinin d›fl›nda kalanlar) veya
k›smen yararlanan çocuklar için bu alanda yetifltirilmifl özel e¤itimciler taraf›ndan, özel araç, gereç ve
programlar kullanarak e¤itim vermektedir. Bu e¤itimin çerçevesi, 1997 y›l›nda ç›kar›lan 573 say›l› Kanun
Hükmünde Kararname ile düzenlenmifltir. Özel e¤itim
gerektiren çocuklar›n sa¤l›k, sosyal, ekonomik, aile,

Millî E¤itim Bakanl›¤›n›n Halk E¤itim Merkezleri,
vatandafllara el becerisi ve bir meslek kazand›rmak
amac›yla çeflitli dallarda (hal›c›l›k, giyim, muhasebe,
kuaförlük, dil, halkoyunlar›, ana-çocuk e¤itimi, ev yönetimi...v.s.) kurslar düzenleyen yayg›n e¤itim kurumlar›d›r.

ruh ve uyum durumlar› çocu¤un bulundu¤u ildeki Rehberlik ve Araflt›rma Merkezi taraf›ndan incelenir ve ‹l
E¤itim Kurulu’na gönderilir. ‹l E¤itim Kurulu karar›na

9) Yerel Yönetimler:

göre, özel e¤itim gerektiren çocuklar durumlar›na uy-

Yerel yönetimler de aileye ve kad›na yönelik baz›

gun bir özel e¤itim kurumuna Bakanl›kça yerlefltirilir.

hizmetlerde bulunmaktad›r. Özellikle belediyeler,
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hemflehrilerine yönelik olarak çeflitli sosyal hizmetler
sunmaktad›rlar.
Örne¤in Ankara Büyükflehir Belediyesi’nin (ABB)
E¤itim ve Kültür Daire Baflkanl›¤›’na ba¤l› birimlerden
birisi Aile ve Çocuk Hizmetleri fiube Müdürlü¤ü ad›yla
ailelere dönük hizmet vermektedir. fiube Müdürlü¤ü’nün görevi, aile, çocuk, engelli, kad›n ve gençlere
yönelik faaliyetleri ve hizmetleri planlamak, bu konuda yeni projeler üretmektir.
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BELMEK Kurslar›nda ise kad›nlara yönelik olarak
makine nak›fl›, biçki-dikifl, mefruflat, trikotaj, parça
birlefltirme, befl flifl dantel, i¤ne oyas›, sanat çal›flmalar›(süsleme, bezeme, boyama, dekorasyon, hat, vitray...v.s.), bak›r, çini, ebru, minyatür, tezhip, yorganlama, kilim ve ev ekonomisi dallar›nda e¤itim verilmektedir.
ABB’nin Aile Yaflam Merkezi ad›yla hayata geçirdi¤i proje de aileye dönük hizmetlerdendir. 28 Haziran 2005 tarihinde aç›l›fl› yap›lan Aile Yaflam Merke-

ABB’nin aile hizmetleri alan›nda sundu¤u en önem-

zi’nde Han›mlar Lokali, Gençlik Merkezi, Çocuk Kulü-

li hizmetlerden biri, Ankara’da yaflayanlardan evlilik

bü, Yafll›lar Lokali, Özürlüler Lokali bulunmaktad›r.

ça¤›na gelmifl olan ama maddî gücü bulunmayan genç

Merkezde sosyal, kültürel, sportif ve psiko-sosyal fa-

çiftleri, organizasyonunu ve masraflar›n› üstlenerek

aliyetler gerçeklefltirilmekte olup ayr›ca sa¤l›k hiz-

evlendirmektir.

metleri de sunulmaktad›r.

ABB’nin, BELMEK ve BELTEK ad›yla yürüttü¤ü
kurslar› da anmak gerekir. BELTEK, kent halk›n› bilgi
ve beceri sahibi yapmak, kentsel bütünleflmeyi sa¤lamak, kent ekonomisine katk›da bulunmak, küçük ve
orta ölçekli iflletmelerin ihtiyaç duydu¤u meslek standartlar›na uygun insan gücü yetifltirmek için çeflitli tür
ve düzeyde etkinlikler planlay›p uygulamaktad›r.
88

ABB’nin kad›nlara yönelik bir hizmeti de Han›m
Lokalleridir. Lokallerde genç-yafll› tüm bayanlar bir
araya gelip sohbet edebilmekte, gün düzenleyebilmektedirler. 100 kifli kapasiteli Han›mlar Lokali randevu usulü ile hizmet vermektedir.
Yine ABB’ne ba¤l› Yafll› Hizmet Merkezi, yafll›lar›
toplum yaflam›ndan koparmadan, ça¤r› üzerine, kendi
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ev ortamlar›nda onlara yönelik olarak hizmet vermektedir. Merkez, Eylül 1994 tarihinde kurulmufltur. Özellikle, kendisine bakacak yak›n› olmayan yafll›lar için
bu hizmetin de¤eri büyüktür.
Ankara’da Çankaya Belediye Baflkanl›¤›, özellikle
çal›flan anne-babalar için büyük önem tafl›yan bir projeyi uygulamaya koymaktad›r. Bu projeye göre 3-6 yafl
aras› 100 çocuk için krefl ve 7-15 yafl aras› 120 çocuk
için etüt merkezi aç›lacakt›r. Çankaya Belediyesi Sa¤l›k ‹flleri Müdürlü¤ü’ne ba¤l› olarak hizmet verecek
olan krefl ve etüt merkezleri için Ankara-Maltepe’deki
eski Hesap ‹flleri Müdürlü¤ü Binas› düflünülmektedir.
‹zmir Büyükflehir Belediyesi (‹BB), Gürçeflme Zübeyde Han›m Huzurevi’nde, 60 yafl›n üstünde olup sosyal ve ekonomik yoksunluk (mahrumiyet) içinde bulunan yafll›lara hizmet vermektedir. ‹BB’nin Engelliler
Masas› Koordinatörlü¤ü de aileye dönük hizmetlerden
say›lmal›d›r. ‹BB, Engelliler E¤itim ve Kültür Merkezi’nde, ‹zmir’de yaflayan engelli vatandafllara psikolog, sosyolog, çocuk geliflim uzman› ve el becerisi kurs
ö¤retmeni arac›l›¤› ile e¤itim ve rehabilitasyon hizmetlerini ücretsiz olarak vermektedir.
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Aile hizmetleri alan›nda hemen hemen bütün belediyelerin verdi¤i bir di¤er sosyal hizmet, sünnet ça¤›na gelmifl ve ailesi maddî ihtiyaç içinde bulunan çocuklar› sünnet ettirmektir.
Belediyelerin fliddete maruz kalm›fl kad›nlara yönelik bir hizmeti 1990 y›l›nda bafllam›flt›r. ‹stanbul’da
Bak›rköy Belediye Baflkanl›¤›, belediyenin bir sosyal
hizmeti olarak Eylül 1990 tarihinde ilk kad›n s›¤›nma
evini kendi bünyesinde açm›flt›r. Burada fliddete u¤rayan kad›nlara hizmet verilmektedir.
Belediyeler, aile içi iliflkilere yönelik olarak e¤itici
etkinliklerde de bulunmaktad›rlar. Bunlara bir örnek
olarak 2004 y›l›n›n yaz aylar›nda ‹stanbul’da Ba¤c›lar
Belediye Baflkanl›¤›n›n düzenledi¤i “Mutlu Yuva Mutlu Yaflam Projesi” an›labilir. De¤inilen projede, yetiflkin erkek ve kad›n bireyler, çocuklar› ile birlikte
hedef kitle olarak al›nm›fl ve bunlar›n çeflitli yafllarda
üstlenmifl olduklar› ve üstlenecekleri sosyal rollerini
baflar› ile yerine getirmelerine yard›mc› olacak e¤itici
seminerler verilmifltir. Projeye kat›lanlara etkinlik sonunda birer sertifika verilmifltir.
Belediye yönetimlerinin hemflehrilerine götürdü¤ü
önemli bir hizmet de yoksul ailelere k›fl mevsimi gel91
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di¤inde yakacak yard›m› yap›lmas›d›r. Yakacak almakta güçlük çeken aileler için bu yard›m›n de¤eri bü-
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10) Üniversiteler:
Aile, kad›n ve çocuk çal›flmalar› alan›nda de¤inil-

yüktür. Gezici sa¤l›k ve a¤›z ve difl sa¤l›¤› hizmet-

mesi gereken kurumlar aras›nda üniversiteler önemli

leri de belediyelerin sa¤l›k hizmetleri alan›nda yürüt-

bir yer tutmaktad›r. Bir çok üniversitenin bünyesinde

tü¤ü hizmetlerdendir.

aile, kad›n, gençlik ve çocuklarla ilgili araflt›rma ve

Do¤um ve cenaze hizmetleri, ülkemizde belediyelerin halka götürdü¤ü sosyal hizmetlerden biridir.

uygulama merkezleri bulunmaktad›r. Ailelerin sa¤l›k
sorunlar›ndan bir tüketici olarak tüketici haklar›n› kullanmalar›na kadar genifl bir alanda etkinlikte bulunan

Baz› belediyeler, özellikle sosyal güvenceden yoksun

söz konusu araflt›rma ve uygulama merkezlerinden ba-

ailelerin do¤um hastalar› ve böbrek hastalar›n›n evin-

z›lar› afla¤›da s›ralanm›flt›r:

den al›narak sa¤l›k merkezlerine; hastaneden ç›k›fllar›nda da hastaneden al›narak evlerine ulaflt›r›lmas›n›
sa¤lamaktad›rlar. Bunun d›fl›nda baz› belediyeler,
yoksul ailelerin cenazelerini flehir içi ücretsiz; flehir
d›fl› ise benzin veya mazotunu karfl›lamak kayd›yla nakillerini gerçeklefltirmektedirler. Ankara’da bu hizmet
için vatandafllar taraf›ndan “Alo Ambulans-188” ve
“Alo Cenaze-188” hatlar›na baflvurulabilmektedir.
Yerel yönetimlerin e¤itim alan›nda hemflehrilerine
verdi¤i bir hizmet, orta ve yüksek ö¤renim ö¤rencilerine burs vererek onlara destek olmakt›r.
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a) Ankara Üniversitesi-Kad›n Sorunlar› Araflt›rma ve
Uygulama Merkezi (KASAUM),
b) Hacettepe Üniversitesi-Aile Hizmetleri ve Uygulama ve Araflt›rma Merkezi,
c) Hacettepe Üniversitesi-Aile Planlamas› ve ‹nfertilite (K›s›rl›k) Uygulama ve Araflt›rma Merkezi,
d) Hacettepe Üniversitesi-Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Uygulama ve Araflt›rma Merkezi,
e) Hacettepe Üniversitesi-Gençlik Araflt›rmalar› ve
Uygulama Merkezi,
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f) Hacettepe Üniversitesi-Kad›n Sorunlar› Araflt›rma
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BAfiVURU ADRESLER‹

ve Uygulama Merkezi (HUKSAM),
g) Tüketici-Pazar-Araflt›rma-Dan›flma-Test ve E¤itim
Merkezi (TÜPADEM),
h) Hacettepe Üniversitesi-HIV-AIDS Tedavi ve Araflt›rma Merkezi (HATAM),
›) Gazi Üniversitesi-Aile Planlamas›, ‹nfertilite (K›s›rl›k) ve Üreme Sa¤l›¤› Araflt›rma ve Uygulama Merkezi,
i) Gazi Üniversitesi-Kad›n Sorunlar› Araflt›rma ve Uygulama Merkezi,

Aileye Hizmet Veren Kurum ve Kurulufllar Hakk›nda Ayr›nt›l› Bilgilere Ulafl›labilecek ‹nternet Adresleri
fiunlard›r:

Aile ve Sosyal Araflt›rmalar Genel Müdürlü¤ü
www.aile.gov.tr
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Genel Müdürlü¤ü
www.shcek.gov.tr

j) ‹stanbul Üniversitesi-Kad›n Sorunlar› Araflt›rma ve
Uygulama Merkezi,
k) Marmara Üniversitesi-Kad›n ‹flgücü ‹stihdam› Arafl-

Sosyal Yard›mlaflma ve Dayan›flma Genel
Müdürlü¤ü
www.sydtf.basbakanlik.gov.tr

t›rma ve Uygulama Merkezi.
Kad›n›n Statüsü Genel Müdürlü¤ü
www.kssgm.gov.tr
Özürlüler ‹daresi Baflkanl›¤›
www.ozida.gov.tr
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Sa¤l›k Bakanl›¤›
www.saglik.gov.tr
Millî E¤itim Bakanl›¤›
www.meb.gov.tr
GAP Bölge ‹dare Baflkanl›¤›
www.gap.gov.tr
Ankara Üniversitesi
www.ankara.edu.tr
Hacettepe Üniversitesi
www.hacettepe.edu.tr
Gazi Üniversitesi
www.gazi.edu.tr
‹stanbul Üniversitesi
www.istanbul.edu.tr
Marmara Üniversitesi
www.marmara.edu.tr
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