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KONU BAŞLIKLARI

İlk Oturum: Gençleri Neyden Koruyalım?
-

-

-

-

Gençlik Daireleri nedir? Kamuoyundaki tanınırlığı doğru mu?
Gençlik daireleri gençlere, çocuklara ve ailelere danışmanlık hizmeti de verebilecek
bir kurum iken neden sadece çocuğa el koyma ile bilinmektedir?
Manipülasyonlar ve Gerçekler
Medyada yer alan bazı haberlerin vatandaşlarımızı zor duruma sokacak ya da onları
manipüle edecek içerikte olmasının önüne nasıl geçilebilir? Gündem oluşturmak ile
dezenformasyona sebep olmak arasındaki farka nasıl dikkat çekilir?
Gençlik Daireleri Sürecine Gelmeden Alınabilecek Önlemler
Bazı küçük önlemler ile çocukların gençlik dairelerince alınmasının önüne
geçebilmek mümkün mü? Vatandaşlarımıza bir problem yaşadıklarında hangi
kuruma gitmeleri yeterince aktarılabiliyor mu? Nasıl yöntemlerle vatandaşlarımızın
doğru bilgilere ulaşması sağlanabilir?
Ülke sağlık ve sosyal hizmetleri konusunda vatandaşlarımız yeterince bilgili mi?
Hukuki süreçte yapılan hatalar nelerdir? Bunların önüne nasıl geçilebilir?
Türk koruyucu aile sayısını arttırmak bir çözüm mü? Koruyucu aile olmanın
zorlukları nelerdir?

İkinci Oturum: Neye ve Neden Bağımlıyız?
-

-

Nelere bağımlıyız?
-uyuşturucu – alkol – kumar -otomat
Neden bağımlılık oluşuyor?
Nasıl mücadele edebiliriz?
Dışlayıcı olmayan politikalar oluşturmak mümkün mü?
Bağımlılık problemi yaşayan kişilerin ortak özellikleri nedir? Hangi gruplar veya
kişiler bağımlılık problemini daha çok yaşama riskini taşımaktadır? Bu kişilerle
bağımlılık oluşmadan nasıl ilişkiler kurulmalı?
Bağımlılık konusunda aileler, STK’lar ve kamu kurumları nasıl hareket etmeli?

Üçüncü Oturum: Eşler Arası İlişkiler
-

-

-

Eşler Arası İlişkiler
Son yıllarda eşlerin en çok problem yaşadıkları konular nedir? Neden çözümü en
çok kadınlar arıyor? Çözüm arayışına erkekler nasıl dâhil edilebilir?
İthal Gelin- İthal Damat
Boşanmış Aileler
Boşanma aşamasına gelmeden ve sonrasında çiftlere nasıl destek verilebilir?
Boşanma durumunda çocuğun velayetini alan ebeveyn başka bir ülkede, diğeri
başka bir ülkede kalırsa ne olacak?
Aile Danışma merkezleri işlevsel mi? Bu alanda duyulan başka ihtiyaçlar hangi
yollarla karşılanabilir?

Dördüncü Oturum: Çocukları Duyabiliyor Muyuz?
-

-

-

Anne- Çocuk + Baba- Çocuk
Yurtdışında çocuk yetiştirmenin zorlukları nelerdir? Bir yanda çocuğun o ülkeye
entegrasyonu diğer yanda Türk kültürünü koruma çabası nasıl dengede tutulur?
Farklı bir kültürün içinde büyüyen çocuk ile anne-babanın iletişiminde ne gibi
problemler ortaya çıkmaktadır?
Çocuğum beni duyuyor mu? Ben onu dinliyor muyum?
Engelli çocukları olan ebeveynler ve toplum ilişkisi - dışlanma ile nasıl mücadele
edilebilir?
Çift Kültürlü Aileler
Anne veya babadan birinin etnik kökeni farklı olduğunda ne gibi sorunlarla
karşılaşılmaktadır? Çocuk hangi kültüre göre yetiştirilecek?
Ergenlik Problemleri
Ergen: çocuk mu genç mi? Onun dünyasını nasıl anlayabiliriz? Nasıl iletişim
kurmalıyız? Hem birey olduğunun farkında olarak hareket etmek hem de disiplin
vermek, tehlikelerden korumak mümkün mü?

