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DAĞITIM YERLERİNE
İlgi

: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 03/04/2020 tarih ve E.849620 sayılı yazısı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2019 yılı Kasım ayından bu yana
yürütülmekte olan Aile Danışmanlığı Hizmetinin 81 ilde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl
Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezleri (SHM)'de görev yapan uzman psikolog ve sosyal çalışmacılar
tarafından e-devlet üzerinden oluşturulabilen randevu kaydı ile ücretsiz olarak sunulmakta olduğu,
bugüne kadar danışmanlık alan kişilerden yüksek oranda memnuniyet geri bildirimi alındığı, bu
uygulamanın aile içi iletişim iletişim sorunları nedeni ile boşanma aşamasına gelerek Aile
Mahkemelerine başvuran çiftler üzerinde olumlu sonuçlar doğurabileceği ve boşanma sürecinin sağlıklı
geçirilmesi ve özellikle çocukla kişisel ilişki kurulması noktasında etkili olacağı, Mahkemelerin uygun
gördükleri davalarda tarafları bu hizmete yönlendirebileceklerine ilişkin ilgi sayılı duyuru istemli yazı
ekte sunulmuştur.
63 Sayılı Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan
Başkanlığımızın görevleri arasında adli süreçte ve devamında özellikle çocukların tekrarlanan
mağduriyetlerin yaşanmasının önüne geçilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar yürütmek yanında
mağdurların kendilerine tanınan haklar ve yardımlar konusunda bilgilendirilmesi de yer almaktadır.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre boşanmaların % 40 ı evliliğin ilk beş yılında
gerçekleşmekte ve birçok davada aile içi iletişim sorunları boşanma nedenleri arasında gösterilmektedir.
Yine aile odaklı araştırmalar göstermektedir ki aralarında sorun olan eşlerin büyük çoğunluğu bu
problemlerin aşılabilmesi için herhangi bir uzmandan destek almamaktadır. Bu araştırmalar özellikle
evliliğin kritik dönemlerinde ailelere danışmanlık ve destek hizmetleri verilmesinin önemini ortaya
koymaktadır.
Bu doğrultuda, ailelerin karşılaştıkları sorunlarla baş etmelerini sağlamak amacı ile uygulamaya
konulan Aile danışmanlığı hizmeti kapsamında;
• Aile danışmanlığı,
• Boşanma süreci danışmanlığı;
- Boşanma öncesi danışmanlık hizmeti,
- Boşanma sürecinde danışmanlık hizmeti,
- Boşanma sonrası danışmanlık hizmeti,
• Bireysel danışmanlık,
Başlıkları altında hizmet sunumları gerçekleştirilmekte ve ücretsiz olarak e-devlet üzerinden
online olarak randevu kaydı oluşturulabilmektedir.
Bu kapsamda, özellikle çekişmeli boşanma ve çocukla kişisel ilişki tesisinde sorunların göze
çarptığı davalarda, boşanma sürecinin sağlıklı ve çocukların yüksek yararı uyarınca ikincil
örselenmelerine mahal verilmeden tamamlanabilmesi açısından yargılamanın başında aile danışmanlığı
hizmetleri
hakkında
bilgilendirme
veya
yönlendirme
faaliyetlerinde
bulunulabileceği
değerlendirilmektedir.
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Boşanma sürecinden taraflardan daha çok çocuklar etkilenmektedir. Yine çocukla kişisel ilişkinin
sağlanması noktasında, icra yolu ile çocuk teslimi gibi uygulamalar çocukların psikolojisini ve
gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir.
Boşanma sürecinde taraflarla ve çocuklarla görüşmeler yaparak değerlendirmelerini sunan adli
destek görevlileri (uzmanlar) hazırladıkları raporlarda, aile içi iletişim sorunlarının yanında özellikle
çocuğun yüksek yararını gözeterek boşanma süreci ve sonrasına ilişkin süreci de kapsayan aile
danışmanlığı hizmetini de önerebilmektedir. Tarafların bu danışmanlık hizmetlerine yönlendirilmeleri
durumunda özellikle çocukların adli süreç ve sonrasında örselenmelerinin önüne geçilebileceği
düşünülmektedir. Bu uygulama sayesinde ebeveynlerin ve çocukların bilinçlendirilmesi ile boşanma
sürecinde çocuğun yaşananların içerisine çekilmesinin ve anne-babası arasındaki ihtilafta taraf olmasının
ve süreçte ortaya çıkabilen ebeveyne yabancılaşma sendromunun önüne geçilebileceği
değerlendirilmektedir. Ayrıca bu uygulamanın velayet kendisine verilmeyen eşle çocuk arasında belirli
aralıklarla kişisel ilişkinin tesisinin önündeki engellerin ortadan kaldırılmasına ve bu nedenle ileride
ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların önüne geçilmesine de katkı sunabileceği değerlendirilmektedir.
Bu itibarla;
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezleri
üzerinden verilmekte olan “Aile/Boşanma Danışmanlığı” uygulamasından, özellikle çekişmeli boşanma
ve çocukla kişisel ilişki tesisinde sorunların öngörüldüğü davalarda faydalanılabileceği,
Ekte dijital olarak gönderilen ve ayrıca fiziki olarak da Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri
Müdürlüklerine gönderilecek olan "Aile Danışmanlığı Broşürü" nün uzmanlar tarafından taraflarla
yapılacak görüşmelerde kullanılabileceği,
Keyfiyetin aile mahkemeleri ve aile mahkemesi sıfatıyla görev yapan asliye hukuk mahkemeleri
ile adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerine bildirilmesini rica ederim.
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* 5070 Sayılı Yasa Hükümlerine uygun olarak elektronik imzalı bu evrak fiziki olarak gönderilmeyecektir.
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