SEMPOZYUM ÇALIŞMA GRUPLARI
Velayet Değerlendirmesi Sürecinde Çocuk Ve Ebeveynle Nasıl Görüşülür Ve Görüşme
Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler (Grup I)
Uzman Adli Psikolog Tuğba GÖRGÜLÜ
Son yıllarda, Dünya' da olduğu gibi ülkemizde de boşanma oranlarında önemli bir artış gözlenmekte
ve buna paralel olarak velayet davaları artmaktadır. Türk Medeni Kanunu' na göre velayet ana-babaya
ait olmakla birlikte, boşanma süreci söz konusu olduğunda velayetin ebeveynlerden birine verilmesi
gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Velayet davalarında yargıcın, çocuğun yüksek yararını göz önünde
bulundurarak, velayeti kime vereceği yönünde en etkili kararı alabilmesi için uzman değerlendirmesi
oldukça önemlidir. Bu noktada iyi bir velayet değerlendirmesi için çocuk/çocuklarla ve ebeveynle
görüşmek, görüşme sürecinde ne gibi unsurlara dikkat edilmesi gerektiği ve yardımcı bilgilerin
toplanması konuları oldukça kritiktir. Ebeveynlerle ve özellikle çocuklarla görüşme ise aile
dinamiklerinin, çocuklar ve ebeveyni arasındaki ilişkiyi anlamanın önemli ve en hassas bölümüdür. İşte
bu çalışmada velayet değerlendirme sürecinde çocuk danışanlarla, ebeveynlerle nasıl görüşülür,
görüşme sürecinde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir ve görüşmenin raporlanması konuları
tartışılacak ve uygulama çalışması yapılacaktır.
Bilirkişilik ve Sosyal Hizmet Mesleği (Grup II)
Sosyal Hizmet Uzmanı Oben SÜDÜTEMİZ
Yasal zeminde bilirkişilik; uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde oy ve görüşünü sözlü
ya da yazılı olarak vermesi için başvurulan gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmaktadır. Ceza
hukuku ve medeni hukuk uygulamalarında sosyal hizmet uzmanlarının gerek kadrolu gerekse kadro
dışı artan ve değişen ihtiyaçlara göre bilirkişilik yaptığı konular ve raporlar farklı nitelikler göstermekte,
yer ve zamana göre kapsama alanı genişlemektedir. Ancak adli sistemde sosyal hizmet mesleğinin
etkinliğinin bazı alanlarla sınırlı kaldığı görülmektedir. Bu çalışma ile, farklı alanlarda sosyal hizmet
mesleğinin bilirkişilik alanında etkin ve fonksiyonel olarak çalışabilirliğini teknik desteklerle gösterilmesi
hedeflemektedir.
Adli Sistemde Madde Kullanım Bozukluğu Olan Bireylerle Motivasyonel Görüşme (Grup II)
Sosyal Hizmet Uzmanı Ercan MUTLU
Motivasyonel görüşme, özelikle değişim için isteksiz olan kişilerin sorunlarını anlamaları ve değişim
amacıyla eyleme geçmelerine yardımcı olan danışan merkezli bir yaklaşımdır. Motivasyonel görüşme,
özellikle son yıllarda madde bağımlılığı alanında giderek önem kazanmıştır. Motivasyonel görüşmenin
profesyoneller tarafından başarılı kullanımı adli sistemde madde kullanım sorunu olan bireylerin
davranışlarını değiştirme motivasyonlarının artmasına ve toplumla başarılı şekilde bütünleşmesine
yardımcı olabilir.
Adli Süreçlerde Çatışma Yönetimi ve Sosyal Hizmet Uzmanlarının Arabuluculuk Becerilerinin
Geliştirilmesi (Grup IV)
Uzman Klinik Psikolog / Öğr. Gör. Ural NADİR
Arabuluculuk kavramı son yıllarda giderek daha fazla önem kazanan ve üzerinde daha fazla
çalışılmaya başlanılan bir kavramdır. Sosyal hizmet mesleğinin de önemli rollerinden birisi olan
arabuluculuk rolü adli süreçlerde çalışan uzmanların çok daha fazla ihtiyaç duyduğu bir beceri olarak
karşımıza çıkmaktadır. Çalıştay süresince katılımcılarla karşılaşabilecekleri çeşitli durumlarda
kullanabilecekleri altı aşamalı arabuluculuk yöntemi üzerinde uygulamalı olarak çalışılacak ve gerçek
ve hayali senaryolar ve canlandırmalarla katılımcılara yöntem aktarılacaktır.
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