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"Tüm Türkiye'de çocukların güven
cekleri, anne diyebilecekleri
kalabilecekleri

duyabile

kişilerle 24 saat

ev tipi ortamları

hazırlamaya

çalışıyoruz. Şu anda beş ilimizde var. 2006
sonunda bir tane daha açılmış olacak."

•

maddi yoksunluk nedeniyle kurum bakımı altına
alınmış çocuklar için 'aileye dönüş projesi'ni başlat
tık. Kendi ailelerinin yanına gönderip, maddi olarak
destekliyoruz. 2500'ün üzerinde çocuk şu anda
kendi ailesinin yanında. Fakat sosyal hizmet uzman
larımız onları izlemeye devam ediyor. Yani çocukla
rın üzerinden gözetim ve denetimi kaldırmadan aile
yanında bakımını destekliyoruz. Bunun yanında ' k o 
ruyucu aile' ve 'evlat edinme' hizmetlerine hız v e r 
dik. Koruyucu ailenin tanıtımı için çok büyük bir
kampanya başlattık, Türkiye genelinde koruyucu aile
sayısı çok az. Şu anda yüzde 4 civarında. Dünya
oranları yüzde 75'in üzerinde. Ayrıca, 'çocuk evleri',
'sevgi evleri' dediğimiz çalışmalarımız var. Onların
himayesi sayın Başbakan tarafından yürütülüyor.
Tüm Türkiye'de çocukların güven duyabilecekleri,
anne diyebilecekleri kişilerle 24 saat kalabilecekleri
ev tipi ortamları hazırlamaya çalışıyoruz. Şu anda
beş ilimizde var. 2006 sonunda bir tane daha açıl
mış olacak.

Toplumsal Destek Şart

•

Bir de çocuk suçluluğunu sormak istiyorum. Ço
cuk mahkemeleri veya çocuk suçluluğu ile ilgili,
gelecek döneme yönelik bir çalışma var mı?

çözüm önerilerinin süreci hızlandıracağını d ü ş ü n ü 
yoruz. Bu yüzden illere yaptığım ziyaretlerde mutla
ka belediyelerle kadın örgütlerini bir araya getirme
ye çalışıyorum. Karşımıza çıkan taleplerin neredeyse
yüzde 80'i, hemen yerinde karşılanabilecek talepler.
Kadınlar kendi sorunlarına sahip çıkmakta top
lumdaki pekçok kesimin önünde yer ahyor. So
runlara duyarlı, çözüm arayışlarına destek veren
pek çok örgüt ve platform var. Birçok kadm, gö
nüllülük temelinde bu çalışmalara katılıyor. Bu
destek sizin işinizi kolaylaştırıyor mu?
Kadın örgütleriyle, dernekleriyle muntazaman g ö r ü 
şüyoruz. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nün t e ş 
kilat yasası çıktıktan sonra Kadın Statüsü Üst K u r u lu'nu oluşturduk ve toplantımızı yaptık. Burada da
temsilciler var. Birlikte çalışıyoruz.

Çocuk Koruma Kanunu şu an yürürlükte. Bunların
hepsi Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne uygun. 18 yaş
altındakiler için çocuk hakları sözleşmesinden kay
naklanan tüm haklan Çocuk Koruma Kanunu kana
lıyla veriyoruz. Kanun da tedbir kararları konusunda
kurumsal muhatap olarak Çocuk Esirgeme K u r u mu'nu belirledi. Sosyal rehabilitasyon merkezi d e d i 
ğimiz yerler oluşturuyoruz, 'ilk Adım' istasyonları
mız var, bunların sayısını çoğaltmaya çalışıyoruz.
Olanaklar yeterli mi?
Biz kendi gayrimenkullerimizi kullanıyoruz, ama b a 
zen başka kamu kurumlarına ait yerleri istiyoruz.
Mesela Milli Eğitim Bakanlığının İzmir'deki izci k a m 
pını istedik. 200 çocuğun barındırabileceği bir
alan. Bunlar, genellikle kanunla ihtilafa düşen ç o 
cukların rehabilitasyonu ve geleceğe hazırlanması
için oluşturulmuş kurumlar olacaklar. Sağlıklı olaca
ğını düşünüyorum; ama mutlak surette bu konuda
da toplumsal desteğe ihtiyacımız var.
Peki gelecek dönem bakanlığınızın hedefi
İleriye yönelik projeler neler?

Çocuk Evleri Projesi
Sizin alanınızın önemli bir bölümünü de çocuklar
oluşturuyor. Ne yazık ki son zamanlarda sürekli
sansasyonlarla gündeme geliyorlar. Biraz da ço
cuklara yönelik çalışmalardan bahsedebilir miyiz?
Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kurumsal, yapısal bir
değişimden yanayız. Hazırladığımız yasanın ö n ü 
müzdeki dönem itibarıyla çıkacağını ümit ediyorum.

Bu güne kadar yaptıklarımızın tümü uygulamaya y ö 
nelik çalışmalar. Aslında çok hızlı gidiyoruz. Yasala
rımızı çıkardık. Mesela sığınma evi sayımız bir yılda
1 3'ten 30'a çıktı. Adım adım, kesintisiz ısrarlı bir
şekilde şu ana kadar çıkmış yasaların uygulanması
ve en hızlı şekilde hayata geçirilmesi için çaba sarf
edeceğiz.

Biz, aile odaklı bir sosyal hiz
met anlayışından yanayız. K o 
ruma kararı verilmiş, sadece
EGEMENLIK

nedir?
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