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5 yaşından �t�baren koruyucu a�le yanında büyümüştü. Yıllar sonra
reş�t olduğunda, anne baba b�ld�ğ� koruyucu a�les�nden ayrılmayı
b�r an b�le düşünmed�.  Sonra b�r yuva kurdu ve kend�s�ne yıllarca
merhametle, sevg�yle koruyucu a�lel�k yapan anne babası g�b�, b�r
çocuğun hayatına dokunmayı �sted�. Eş� �le koruyucu a�le olmaya
karar verd�kler�nde, henüz b�r buçuk yaşındak� o muc�ze �le
tanıştılar. Kend�s�ne kucak açan, sevg�yle sarıp sarmalayan
koruyucu a�les� g�b� o da b�r hayata ışık oldu. Ş�md�, sank�
cennetten hed�ye olan çocukları �le yuvalarını paylaşmanın
mutluluğunu yaşıyorlar.

Çocuklarından b�r� vefat ed�nce büyük acı yaşadılar. Acılarını
d�nd�rmek �ç�n koruyucu a�le olmalarının kend�ler� �ç�n daha
uygun olacağına karar verd�kler�nde, vak�t kaybetmeden
başvuruda bulundular. İlk görüşme �ç�n davet ed�ld�kler� odaya,
soğuktan yanakları ve burnu kızarmış küçük b�r kız çocuğu g�rd�.
Henüz 13 aylıktı ve evlat acısı yaşayan a�leye b�r umut olmuştu.
Acıları her geçen gün b�raz daha d�nd�. M�n�k kız çocuğu �se
kend�s�ne oldukça kıymet veren, özgüvenl� yet�şmes� �ç�n
eller�nden gelen� es�rgemeyen a�les�yle oldukça mutlu.

Çocuk büyütmekte zaten acem�yd�ler. Engell� olması, durumu
b�raz daha zorlaştırsa da sevg�ler� engeller�n tümünü yenecek
kadar büyüktü. N�tek�m bugün, �lg� ve sevg� karşılığını verd�; artık
engell� değ�l. Özel eğ�t�me �ht�yacı yok. Eve �se bereket ve huzur
hâk�m oldu.

Çocuklarımızın Rüyalarını Gerçekleştirenler

Koruyucu Ailede Büyüdü, Koruyucu Aile Oldu

Sevginin Gücü ile Engelleri Aştılar

Acılarını Koruyucu Aile Olarak Dindirdiler

Koruyucu A�leler�m�z
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Onu görünce bakışını, gülüşünü, tel tel saçlarını aklından
çıkaramadı. Bu çocuğun koruyucu a�les� olmak �sted�ğ�n� söyled�.
“Engel� var” ded�ler. Vazgeçmed�. Başvurusu kabul ed�ld�ğ�nde
yen�den dünyaya gelm�ş g�b�yd�. Uzun ve yorucu b�r zaman
d�l�m�n�n sonunda o kız çocuğunun tek eks�ğ�n�n b�r a�le sıcaklığı
ve sevg�s� olduğunu anladı. Artık bu çocuk cümleler kurab�l�yor,
kreşe g�d�yor hatta �k�nc� b�r d�l öğren�yor. 

Çeş�tl� nedenlerle öz a�les� yanında bakımları b�r süre �ç�n
sağlanamayan çocukların, kısa veya uzun dönemler �çer�s�nde,
ücretl� veya gönüllü olarak eğ�t�m, bakım ve yet�şt�r�lme
sorumluluğunu devlet �le paylaşan k�ş� ya da a�leler�n yer�ne
get�rd�ğ�, özel n�tel�kler gerekt�ren b�r h�zmett�r. Koruma altında
bulunan ve kend� haklarını savunamayan tüm çocukların sağlıklı
gel�şeb�lmeler� �ç�n kend�ler�n� koruyacak, sevecek, destekleyecek,
güven sağlayacak, sosyal, madd�, m�ll� ve manev� gereks�n�mler�n�
karşılayacak sıcak b�r a�le ortamına �ht�yaçları vardır. Koruyucu a�le,
çocuğa sağladığı a�le ortamı ve çocuğun ps�ko-sosyal gel�ş�m�n�n
sağlıklı b�r şek�lde gerçekleşmes� açısından önem taşımaktadır.

Koruyucu a�le yanına yerleşt�r�len çocuklar; öz a�les� olmayan, öz
a�les� bulunan ancak öz a�les�nce b�r süre �ç�n bakılamayan ve
haklarında bakım tedb�r�, korunma, ac�l korunma kararı ver�len
çocuklardır.

Yüreğ�n�n taa der�nler�nde k�m b�l�r neler yaşadın
neler sakladın. Sen annem dey�nce bana, �ç�m yanar;
ben sana canım kızım dey�nce, sank� sen�n olur
dünyalar.

Aile Sıcaklığı ve Sevgisinin Gücü

Koruyucu A�le H�zmet�
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Kurum bakımı altında bulunan çocuklarımızın, öz a�les�n�n
koşulları �y�leş�nceye kadar �lg�yle ve sevg�yle büyüyeb�leceğ�
başka b�r a�len�n yanında bakımlarının sağlanması amacıyla
koruyucu a�le h�zmet�nden yararlandırılması sağlıklı gel�ş�mler�
açısından öneml�d�r.

B�r çocuğun koruyucu a�le yanına yerleşt�r�lmes�nde;

Çocuğun şefkatl� ve destekley�c� b�r a�le
ortamında korunarak yet�şt�r�lmes�,
Çocuğun çok erken yaşta karşılaştığı ayrılıkla
baş edeb�lmes� ve olumsuz yaşam
deney�mler�nden kaynaklanan duygusal
sorunlarının �y�leşt�r�lmes�,
Çocuk �ç�n karmaşık ve sorunlu olan b�r
dönemde özenl� davranılarak, çocuğun bu
dönem� örselenmeden geç�rmes�n�n ve normal
hayatını devam ett�rmes�n�n sağlanması
amaçlanmaktadır.

1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 69. maddes�n�n 1.
fıkrasının (ı) bend� ve Çocuk Hakları Sözleşmes�n�n 20. maddes� �le
vurgulanan koruyucu a�le h�zmet�n�n dayanağı Türk Meden�
Kanununun 347. maddes�, 24.05.1983 tar�h ve 2828 sayılı Sosyal
H�zmetler Kanununun 22. ve 23. maddeler�d�r. Koruyucu a�le
h�zmet�, �şley�şe yönel�k hazırlanan Koruyucu A�le Yönetmel�ğ�ne
uygun olarak yürütülmekted�r.

Koruyucu a�le h�zmet�nde esas olarak; kend� a�les� �le b�rl�kte
yaşamını sürdürmes� mümkün olmayan çocuklara, kend�ler� �ç�n
uzun sürel� bakım model�ne karar ver�l�nceye kadar geçecek
sürede, sıcak ve güvenl� b�r a�le ortamı sunulur.

Koruyucu Aile Hizmetinin

Yasal Dayanakları
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Kend� a�les�n�n yanında bakımı sağlanamayan çocuklara, �ht�yaçları
olan güvenl� ortamı ve sevg�y� vereb�lecek olgunluktak�, anlayışlı ve �ş
b�rl�ğ�ne açık, ebeveynl�k becer�ler�ne sah�p, evl� ya da bekâr
yet�şk�nler, mevzuatla bel�rlenen d�ğer koşullara da sah�p olmaları
hal�nde koruyucu a�le olab�l�rler.

Çocuğa kanunen bakmakla yükümlü öz anne-babası ya da vas�s�
dışında mevzuat kapsamındak� herkes koruyucu a�le olmak üzere
A�le ve Sosyal H�zmetler İl Müdürlükler�ne şahsen başvuru yapılab�l�r.
e-Devlet s�stem� üzer�nden de başvuru yapab�l�r. Evl� k�ş�ler eşler�yle
b�rl�kte, bekârlar �se tek olarak başvurab�l�rler. Özell�kle çocuğun
yakın çevres�nden olan akrabaların ya da komşuların koruyucu a�le
olmasına özen göster�l�r. Akrabaların koruyucu a�le olmak �stemes�
hal�nde yapılacak araştırma ve �nceleme sonucuna göre, b�reyler�n
yaş ve eğ�t�m koşulları değerlend�r�l�r.

Koruyucu a�le olmak �steyen k�ş� tek başına �se, k�ş�n�n yerleşt�r�lecek
çocuğa, d�ğer ebeveyn�n yoksunluğunu h�ssett�rmeyecek akraba
�l�şk�ler�ne sah�p olması hususu değerlend�r�lmekted�r.

Başvuru sırasında, a�leye/k�ş�ye koruyucu a�le h�zmet�n�n esasları,
�şley�ş� ve yerleşt�r�lecek çocukların özell�kler� hakkında b�lg� ver�l�r.
Koruyucu a�le olmaya kes�n karar ver�lmes�n�n ardından b�r d�z�
görüşme yapılır. Bu görüşmelerde amaç, a�len�n ve çevres�n�n
yerleşt�r�lecek çocuğa her açıdan uygun olup olmadığının
bel�rlenmes�d�r.

A�lede çocuğun bakımını paylaşacak tüm yet�şk�nler �ncelemeye
dâh�l ed�l�r. Örneğ�n; evl� b�r ç�ft başvuruda bulunduğu takd�rde her
�k� yet�şk�n de değerlend�rme sürec�nde dâh�l olur. Aynı evde
yaşayacak; ancak b�rl�kte çocuğun bakımıyla �lg�lenmeyecek
yet�şk�nler de çocuğa gösterecekler� yaklaşım, sağlık ve sabıka
kayıtları bakımından �nceleme kapsamına alınırlar.

Koruyucu a�le başvurusunda bulunulmuş olması, sonuçta çocuğun
başvuran a�leye ver�leceğ� anlamına gelmemekted�r.

Koruyucu A�le Olab�l�r?
Kimler
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A�le üyeler�n�n özell�kler�

Sağlık durumları

Adl� s�c�l durumları

Evde b�rl�kte yaşayan d�ğer a�le üyeler�

Okul durumunu ve eğ�t�m� destekleme becer�ler�

İş ve ekonom�k durumları

Ev ortamı- yaşanan çevre ve alınması gereken önlemler

Evl�l�k �l�şk�ler�

Sosyal yaşam ve �l�şk�ler�

Çocuklu yaşama �l�şk�n beklent�ler�

Koruyucu a�le h�zmet�ne bakış açıları

A�leye �l�şk�n elde ed�len tüm b�lg�ler�n
değerlend�r�lmes� sonucunda düzenle-
yeceğ� �ncelemey� gerçekleşt�ren �lg�l�
sosyal çalışma görevl�s�, raporunda
görüş ve kanaat�n� bel�rt�r. Koruyucu a�le
olmaları başvurusu olumsuz karar
ver�lmes� durumunda, k�ş�ler�n �t�raz
etme hakkı bulunmaktadır.

Koruyucu a�le adayları aşağıdak� konularda değerlend�r�lmekted�r:

Koruyucu Aile Adaylarının

Değerlend�r�lmes�
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B�r adet ves�kalık fotoğraf,

T.C. k�ml�k numarası beyanı,

Öğren�m durumunu göster�r belgen�n onaylı örneğ�,

Adl� s�c�l kaydının bulunmadığına �l�şk�n belge,

Koruyucu a�le olacak k�ş�ler�n, çocuğun bakımını, ps�ko-
sosyal gel�ş�m�n� ve eğ�t�m�n� etk�leyecek ya da çocuğa
zarar verecek düzeyde f�z�ksel engel�, ruhsal rahatsızlığı
ve bulaşıcı hastalığının olmadığını gösteren, devlet ya
da ün�vers�te hastaneler�n�n �lg�l� bölümler�nden alınan
doktor raporu �sten�r. Gerekl� görülmes� hal�nde k�ş�n�n
sağlığına, devam eden hastalığına veya bağımlılığına
�l�şk�n ayrıntılı rapor da �steneb�l�r.

İstenen Belgeler
A�le/k�ş�ler yazılı başvuru yaptıktan sonra, �lk görüşme formu
doldurulur ve aşağıdak� belgeler �sten�r.

K�ş�ler�n evl� olması hal�nde, hem kadın hem erkek �ç�n aynı
belgeler �sten�r. A�le �le b�rl�kte yaşayan k�ş�ler�n bulunması
hal�nde, bu k�ş�lerden de adl� s�c�l kaydının bulunmadığına �l�şk�n
belge, ps�koloj�k rahatsızlığı ve bulaşıcı hastalığı bulunmadığına
da�r rapor �sten�r.

İş, gel�r ve sosyal güvenl�k durumunu gösteren belgen�n
onaylı örneğ�,

6



Çocukların Koruyucu Aile Yanına

Yerleşt�r�lme İşlemler�
Koruyucu a�le yanına yerleşt�rme kararının çocuğun yüksek yararı
�le uyumlu olması gerekmekted�r.  Çocuğun gereks�n�mler� �le
koruyucu a�le adayının yetenek, deney�m ve b�lg�l� olduğu
konuların göz önünde bulundurularak yerleşt�rmen�n yapılması,
çocuğun yüksek yararının sağlanmasında en uygun yöntemd�r.
Bu, çocuğun a�le �le uyuşmazlık yaşamasını ve koruyucu a�le
değ�ş�kl�ğ�ne maruz kalmasını engelleyecekt�r.

Çocuklar ve koruyucu a�le arasında b�reb�r �l�şk� kurulması ve
çocukların sağlıklı gel�ş�mler�n�n sağlanacağına yönel�k uygun
şartların bulunması hal�nde, terc�hen aynı anda olmamak üzere,
koruyucu a�le yanına, en fazla üç çocuk yerleşt�r�leb�l�r. Çocukların
kardeş olması durumunda, yapılacak vaka değerlend�rmes�
sonucuna göre çocuk sayısı sınırlandırılmayab�l�r. Kardeşler�n aynı
a�le yanına yerleşt�r�lememes� hal�nde çocukları b�rb�rler�yle
görüştüreb�lecek a�leler�n yanına yerleşt�r�lmeler� esastır.

Çocuk ve a�len�n b�rl�kte zaman geç�rmeler� sağlanarak, b�rb�rler�n�
tanımalarına ve b�rb�rler�ne alışmalarına uygun ortam sağlanması
yönünde, yerleşt�rme önces� süreç planlanır. Bu süreçte; çocuk
önce saatl�k, daha sonra günlük olarak ve en çok �k� hafta süreyle
koruyucu a�leye �z�nl� ver�leb�l�r. Süreçte olumlu kanaat oluşması,
çocuğun ve a�len�n de �stekl�l�kler�n� bel�rtmeler� hal�nde, �l
müdürlükler� �le yanına çocuk yerleşt�r�len koruyucu a�le arasında,
kurumun ve koruyucu a�len�n yükümlülükler�n� �çeren koruyucu
a�le sözleşmes� �mzalanır. Sözleşme onaylandıktan sonra, çocuk
a�leye tesl�m ed�l�r.

Koruyucu a�leler, çocuğun yerleşt�r�ld�ğ� �lk haftaların hem çocuk
hem de kend�ler� �ç�n b�r uyum sürec� olacağını b�lmel�d�r. Bu
süreçte en öneml� nokta, sürekl� ve tutarlı b�r a�le yapısı
serg�lemekt�r.
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Çünkü, çocuklar farklı yaşantılarla koruyucu a�le bakımına
gelmekte, dolayısıyla da yaşam tarzına ve beklent�lere uyum
sağlamaları; tekrar, açıklama ve sabır �steyeb�lmekted�r.

Çocuğun a�le b�reyler�ne h�tap şekl� �le �lg�l� yaptığı seç�mlere saygı
göster�lmel�, bu konuda çocuğa baskı yapılmamalıdır. 

Koruyucu a�len�n, b�rl�kte yaşamın başladığı �lk günlerde çocukla
sorunlar yaşaması doğaldır. 

Bu g�b� durumlarda aşağıda bel�rt�len hususların yapılması
öneml�d�r;

Çocuklara, gel�ş�m dönemler�ne uygun, doğru ve olumlu b�r
bakışla yaklaşmak, sağlıklı �let�ş�m kurmak, olası çatışmaların
sorun hal�ne gelmeden çözülmes�n� sağlar.

Çocuğun öncek� fotoğrafları ve anılarına �l�şk�n eşyalarını
korumasına olanak sağlanması, öncek� hayatı ve öz a�les� hakkında
konuşmasının kısıtlanmaması, geçm�ş�n�n yargılanmadan
d�nlenmes� öneml�d�r.

Sak�n ve sabırlı olmak

Çocuğa zaman tanımak

B�rl�kte daha çok n�tel�kl� zaman geç�rmek

Çocukta güven duygusu oluşturmak

Çocuğun olumlu davranışlarına ve güçlü yanlarına odaklanmak

Çocuğun uyum sürec�ne eşl�k etmek

Çocuğun �ht�yaçlarını fark etmek

Rut�n oluşturmak

Çocuğun duygu durumunu anlamak

Çocuğun davranışının esas kaynağını görmeye çalışmak

8



Koruyucu a�le yanına yerleşt�r�len çocuğa ver�lecek olumlu
mesajlar, çocuğun kend�s�n� daha değerl� h�ssetmes�ne ve benl�k
saygısı gel�şm�ş b�r b�rey olarak yet�şmes�ne yardımcı olacaktır.

Başlangıçta, genell�kle uyumlu görünen çocuklar, süreç �çer�s�nde
bel�rg�n b�r neden olmaksızın farklı davranışlar serg�lemeye
başlayab�l�rler. Bu durum, çocuğun kend�s�n� evde ve güvende
h�ssetmeye başladığını, rahatladığını ve sürekl� olarak en �y�
davranışlarını göstermek zorunda olmadığını h�ssett�ğ� anlamına
geleb�leceğ� göz önünde bulundurulmalıdır.

A�leler, kend� çocuklarını büyütürken nasıl sorunlar yaşıyorsa,
koruyucu a�le h�zmet� ver�l�rken de herhang� b�r aşamada
çocuktan, çocuğun kend� a�les�nden ya da kend�ler�nden
kaynaklanab�lecek sorunlar yaşayab�l�rler. Bu tür sorunlarla
karşılaşıldığında, koruyucu a�leler�n sorunu görmezden gelmek
yer�ne, vak�t geç�rmeks�z�n kurumla paylaşması, h�zmet�n
başarısını arttırır. Dolayısıyla çocuğun h�zmetten en �y� şek�lde
yararlanmasına da olanak sağlar. Koruyucu a�leler, yanlarına
yerleşt�r�len çocuğu ne kadar �y� tanıyab�l�rlerse o kadar kısa
sürede �let�ş�m kurab�l�rler. Böylel�kle b�rl�kte yaşamaya geç�ş
aşamasında, sorun yaşama olasılıkları oldukça azalab�lecek ve
daha kolay b�r uyum sürec� yaşanab�lecekt�r.
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Çocuğun, koruyucu a�len�n ev�ne geld�ğ�nde şaşkınlık yaşaması ve
çel�şk�l� duygular �ç�nde olması doğaldır. Çocuğun uyum sağlamak
�ç�n zamana �ht�yacı olduğu unutulmamalıdır. Koruyucu a�le ve
kurum, koruyucu a�le bakımı sürec�n�n bu aşamasında d�kkatle �ş
b�rl�ğ� yapmalıdır. Yerleşt�rme önces� uyum sağlama sürec�nde,
çocuğun k�ş�sel eşyalarını nereye koyacağı, nerede yatacağı ve
masada nerede oturacağı konuları dâh�l olmak ÜZere çocuğa
b�lg�lend�rme yapılması ve ev�n gezd�r�lmes� gerekmekted�r. Eğer
evde uygulanan b�r rut�n varsa, bunun çocukla paylaşılması
gerekmekted�r. Çocuğun, b�rl�kte yaşamaya başlayacağı a�len�n
kurallarını öğreneb�lmes� �ç�n b�lg� ver�lmes�, çocuğun kend�s� �le
�lg�l� beklent�ler� karşılayab�lmes� �ç�n öneml�d�r.

Yen� �nsanlarla tanışma konusunda çocukla konuşulması
gerekmekted�r. Çocuğun koruyucu a�le yanına yerleşt�r�lmes�n�n
özel b�r durumdan kaynaklandığı ona anlatılmalıdır. Çocuk başka
b�r�s�ne söylemek �stemed�ğ� sürece, k�msen�n b�lmes�ne gerek
yoktur. Ancak okula g�den çocukların öğretmenler�n�n, çocuğun
koruyucu a�le yanında korunma ve bakım altında bulunduğunu
b�lmes� önem taşımaktadır. A�len�n ve çocuğun sosyal çevres�ne
çocukla b�rl�kte oluşturulan h�kâye kapsamında b�lg� ver�lmes�,
çocuğun daha kolay uyum sağlamasına yardımcı olacaktır. D�ğer
�nsanlar, merak ed�p sorular sorab�lecekt�r; ancak b�lmeler�
gerekt�ğ� kadarının dışındak� b�lg�ler�n g�zl� kalması öneml�d�r.

Bu zaman d�l�m�, koruyucu a�le ve çocuğun b�rb�rler�ne alışması ve
soru sorma dönem�d�r. Çocuğun eve uyum sağlayıp
sağlamadığına karar vermedek� en uygun yol, günlük yaşantıya
devam ederek, a�len�n ve çocuğun beraber olmaktan memnun
olup olmadığını görmekt�r.

Tanıştırılması
Çocuğun Aile Üyeleri ve Ev Ortamıyla
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Çocuğun beraber�nde get�rd�ğ� elb�seler�n ve oyuncakların, f�z�k�
olarak çok kötü durumda olsa dah�, atılmaması gerekmekted�r. Bu
tür çocuğun geçm�ş yaşantısından get�rd�ğ� eşyalar, kend�n�
güvende h�ssetmes�n� sağlar ve yen� duruma daha rahat uyum
göstermes�ne yardımcı olab�l�r. Çocuğa, kurumdan eve �lk
geld�ğ�nde; saç tıraşı, banyo yaptırılması, üzer�ndek� kıyafetler�n
değ�şt�r�lmes� g�b� k�ş�sel bakım �ht�yaçları sağlanırken, örseleyecek
şek�lde davranılmaması gerekmekted�r. 

Koruyucu a�leler, korunmaya �ht�yacı olan çocukların bakımını ve
sorumluluğunu devletle paylaşmaktadır. Çocuklarla �lg�l� bazı
kararlar, anne babanın kend� çocuğu �ç�n aldığı kararlar kadar
çabuk veya kolay alınmayab�l�r. Çocukları kend� yaşamlarıyla �lg�l�
karar alma süreçler�ne dâh�l etmek gerek�r. Ancak çocukların bu
kararlara katılımı, yaşlarına ve anlama yetenekler�ne bağlı
olacaktır. Çocukların hayatını etk�leyeb�lecek kararlar kurum �le
b�rl�kte alınmalıdır. (Örneğ�n; çocuğun sünnet�, amel�yat olması
vb.)

Koruyucu Ailenin

Yükümlülükler�
Çocuğun her açıdan sağlıklı gel�ş�m� �ç�n gerekl� koşulları
sağlamak ve uygulamakla,
Çocuğun yetenekler�n�n ve becer�ler�n�n elverd�ğ� ölçüde
eğ�t�m ve öğret�m� ya da meslek sah�b� ed�nd�r�lmes� �ç�n
gerekl� çabayı göstermekle,
Görüştürülmes�nde b�r sakınca bulunmaması durumunda
çocuğun; anne-babası ve d�ğer yakınları �le kurumca uygun
görülen şek�l ve zamanda görüşmes�n� sağlamakla,
Çocuğun kan bağı bulunan ya da esk� çevres�nden k�ş�lerle �l
müdürlüğünün b�lg�s� dışında �let�ş�m kurulmamasını kabul
etmekle,
Çocuğun karşılanab�l�r n�tel�ktek� �ht�yaç, �stek ve beklent�ler�
�le çocuğu �lg�lend�ren kararlarda düşünces�n� almakla,

Koruyucu A�leler;
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Çocuğun devam edeceğ� okul, katılacağı kurs, sünnet g�b�
hayatını etk�leyen, değ�şt�ren konularda sorumlu sosyal
çalışma görevl�s� �le b�rl�kte karar almayı kabul etmekle,
H�zmet sürec�nde çocukla �lg�l� oluşan her türlü rut�n dışı
değ�ş�kl�kler� ve bunlara �l�şk�n duyumlarını zaman
geç�rmeks�z�n sorumlu sosyal çalışma görevl�s�ne b�ld�rmekle,
Koruyucu a�le h�zmet sürec�ne ve yerleşt�r�len çocuklara �l�şk�n
olarak meslek� çalışmaları yürüten sosyal çalışma görevl�s�ne
gerekl� çalışma şartlarını hazırlamakla, per�yod�k �zlemeler� ve
meslek� yönlend�rmeler� kabul etmekle,

Çocuğun koşullarının değ�şmes� sonucu, �l müdürlüğü
tarafından h�zmet model�nde b�r değ�ş�kl�ğe g�d�lmes�n�n
planlanması hal�nde, çocuğun yararının gerekt�rd�ğ� �şlemler�n
yapılab�lmes� �ç�n her türlü destekte bulunmakla ve çocuğun
a�leden ayrılık sürec�ne hazırlanmasında �l müdürlüğü �le �ş
b�rl�ğ� yapmayı kabul etmekle yükümlüdür.

İl müdürlükler� tarafından koruyucu a�le konusunda yapılacak
eğ�t�m ve çalışmalara katılmayı kabul etmekle, • Kend�ler�ne
tesl�m ed�len çocuğun, �l müdürlüğünün b�lg�s� olmaksızın
başka b�r k�ş�/a�len�n yanına bırakılarak yerleş�m yer�n�n
değ�şt�r�lemeyeceğ�n� kabul etmekle,
Ac�l durumlar dışında, adres ve yerleş�m yer� değ�ş�kl�kler�nde
bulunulan �l/�lçede en az 20 gün �ç�nde başka b�r �l/�lçeye
taşınılması söz konusu olduğunda �se en az b�r ay önce �l
müdürlüğüne b�ld�rmek ve taşınma sonrasında da sürekl�
yerleş�m yer�n� 20 gün �ç�nde, telefon değ�ş�kl�ğ�n� �se hemen
b�ld�rmekle,

Çeş�tl� nedenlerle, başka b�r �lçe, �l ya da yurt dışına yanlarına
yerleşt�r�len çocuktan ayrı olarak ve kısa b�r süre �ç�n g�tmek
zorunda kalınması durumunda; bu süreçte çocuğun yanında
kalab�leceğ�n� düşündükler� k�ş� ya da a�len�n uygun olup
olmadığının bel�rleneb�lmes�ne �mkân tanıyacak yeterl� süre
önces�nde,
Çocuk yerleşt�rme �şlem�nden sonra, b�rl�kte yaşamak üzere
a�leye yen� b�r b�rey katılması durumunda en kısa sürede,
kuruma b�lg� ver�lmes� gerekmekted�r.

Ayrıca, koruyucu a�leler tarafından;
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Koruyucu a�leler, h�zmetten yararlandırılacak çocukla masallardak�
g�b� b�r hayat sürecekler� yönünde duygulara sah�p
olab�lmekted�rler. Ancak b�rl�kte yaşamak hayal ed�lenden
farklıdır. Bu nedenle koruyucu a�len�n yapılan �zlemelerde bu
duruma �l�şk�n duygularını ve beklent�ler�n� paylaşması, olası
sorunlar �ç�n önlem alınab�lmes� açısından öneml�d�r.

İzlemeler�n, sürec�n çocuk yararına olup olmadığının
gözlemlenmes�n�n yanı sıra, danışmanlık ver�lmes� amaçlı
olduğunu b�len koruyucu a�leler kend�ler�n� daha güçlü
h�ssedeb�l�rler.

İzleme sürec�, koruyucu a�le h�zmet�nde öncel�kle çocuğun
korunması ve h�zmetten en yüksek yararı sağlamasının yanı sıra,
koruyucu a�ley� de destekleme anlamında öneml�d�r.

Her h�zmet model�nde olduğu g�b�, koruyucu a�le h�zmet�n�n de
kuralları vardır. Bu kurallar, h�zmet�n amacına ulaşması �ç�n yıllar
�ç�nde karşılaşılan durumlar esas alınarak, çocuğun yüksek yararı
merkez�nde oluşturulmuştur. Koruyucu a�leler�m�ze h�zmet�n
başlangıcından �t�baren bu kurallar hakkında b�lg� ver�lmes�n�n
yanı sıra, �zleme sürec�nde tesp�t ed�len hususlar olduğunda da
gerekl� danışmanlık h�zmet� ver�lmekted�r.

İzleme
Koruyucu a�le ve yanına yerleşt�r�len çocuk �le öz a�le, vakanın
özell�kler�ne göre, bel�rlenen aralıklarla düzenl� olarak, mevzuat
kapsamında �zlenmekted�r. Bu �zlemelerde, koruyucu a�leler�m�z
ve yanlarına yerleşt�r�len çocuklarımıza sorumlu b�r meslek çalışanı
tarafından danışmanlık ve rehberl�k yapılmaktadır.

Koruyucu a�leler ek�b�n b�r parçası olarak hareket etmel�d�r.

Bakım sürec�nde Kuruma, çocuk hakkındak� b�lg�ler�
aktarmasının gerekl�l�ğ�n� yer�ne get�rmel�d�r.
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Koruyucu Ailelere ve Çocuklara

Sağlanan Olanaklar
Koruyucu a�le h�zmet� kapsamında yapılan ödemeler, Koruyucu
A�le Yönetmel�ğ� �le bel�rlen�r.

Koruyucu a�le yanına yerleşt�r�len çocukların bakım, eğ�t�m ve
sağlık g�derler�ne �l�şk�n harcamalara karşılık olmak üzere, talepte
bulunan koruyucu a�lelere, çocuk başına aylık net ödeme yapılır.
Bu ödemeler�n m�ktarı her yıl Bütçe Kanunu �le tesp�t ed�lecek
memur maaş katsayısına bağlı olarak, ocak ve temmuz aylarında
değ�ş�r.

Bütçe �mkânları dâh�l�nde, Bakanlık tarafından gönder�len
ödenekten, koruyucu a�le ve çocuğun tak�p ed�ld�ğ� �l müdürlüğü
tarafından ödeme yapılır. Engell� çocuklar �ç�n yaş grubuna uygun
aylık bakım ödemes�, yüzde 50 oranında artırılır. 

Koruyucu a�leler, yanlarına yerleşt�r�len çocuğun bakımını
sürdürürken, kurumla beklenen �ş b�rl�ğ�n� yapab�len, çocukla �lg�l�
her tür b�lg�y� kurumla paylaşab�len, �zleme sürec�n�n profesyonel
b�r h�zmet�n gerekl�l�ğ� olduğunun b�l�nc�nde olan, özel a�lelerd�r. 

Koruyucu a�le yanında bakılan çocuklar �ç�n yapılan d�ğer
ödemeler:

Koruyucu a�le
yanında bakılıp okula
g�den çocuklara, her
yıl b�r defaya mahsus
olmak üzere okul
masraflarının
karşılanması
amacıyla, eylül
ayında üç kat
uygulanan aylık
bakım ödemes�,

Koruyucu a�le
h�zmet�
kapsamındak�,
okula devam eden
ya da öğren�m�n�
sürdüremem�ş
çocuklara, kuruluş
bakımındak�
çocuklara ver�len
m�ktarlar
üzer�nden harçlık,

Koruyucu a�le
yanında bakılıp okula
g�den çocuklara, 
her yıl b�r defaya
mahsus olmak üzere
okul masraflarının
karşılanması
amacıyla eylül 
ayında üç kat
uygulanan aylık
bakım ödemes�,
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Koruyucu A�le Yönetmel�ğ�nde bel�rt�len kapsama uygun olarak
öden�r.

Tam gün öğren�m görüp de yemekler�n� evde yeme olanağı
bulamayan çocuklara, öğren�m sürec�nde �k� kat artırılmış
harçlık,
Serv�s �le okullarına g�tmek zorunda olan çocukların, okul serv�s
ücretler� �le engell� çocukların serv�s ücretler� ve 4-5 yaş grubu
kreş çağı veya anaokulu çocuklarının serv�s ücretler�, serv�s
bulunmaması hal�nde g�d�ş – gel�şlerdek� ulaştırma g�derler�
karşılığı otobüs b�let ücretler�,
Koruyucu a�ley� ve çocuğu �zlemekle görevl� sosyal çalışma
görevl�s�n�n rehberl�ğ�nde yapılacak başvurular üzer�ne,
çocukların gel�ş�m ve eğ�t�m �ht�yaçlarının karşılanması veya b�r
meslek ed�nmek üzere kamu ya da özel kuruluşlar tarafından
açılan kurslara katılacakların kurs süres�nce kurs bedeller�,
eğ�t�m ve öğret�mler�ne �l�şk�n etüt, kurs, yaz okulu, harç, sınav
ve kayıt ücretler� �le bunlara �l�şk�n her türlü araç, gereç ve
malzeme g�derler�,
Başka �llere öğren�m amacı �le g�tmes� gereken çocukların
ulaştırma g�derler�, b�r günlük konaklama bedel� �le çocuğun
okula kaydı ve kalacağı yere yerleşt�r�lmes� �le �lg�l� olarak
yardımcı olmak üzere g�den koruyucu anne ve babanın da
ulaşım,
B�r günlük konaklama g�derler� 

Öğren�m amacıyla b�r başka �le g�tmes� gereken çocuklar
açısından h�zmet�n sonlandırılmasını gerekt�recek b�r durum
bel�rlenmemes� hal�nde, aylık bakım ödemes� koruyucu a�len�n,
koruyucu a�le h�zmet�ne �l�şk�n kütük kaydının bulunduğu �l
müdürlüğü tarafından ödenmeye devam ed�l�r.

Koruyucu a�le sözleşmes� devam eden koruyucu a�lelerden,
eş�ne veya b�r yakınına bağlı olmaksızın emekl�l�ğ�ne esas
sosyal güvences� olmayan eş�n, b�r asgar� ücret tutarı
üzer�nden Sosyal Güvenl�k Kurumu kapsamında �steğe bağlı
s�gortasını yaptırması ve ödeme belges�n�n �brazı hal�nde
pr�mler� aylık ödemelere �lave ed�lerek Bakanlık tarafından
gönder�len ödenekten karşılanır.
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Koruyucu Aile Bakımının 

Sona Erd�r�lme Nedenler�

Çocuğun ayrılma sürec�, korunma altına alınma ve koruyucu a�le
yanına yerleşt�r�lme sebepler�ne bağlı olarak sürdürülür. Çocuk
koruyucu a�le yanına yerleşt�r�l�rken b�r bakım planı vardır.  Bu
nedenle ayrılma sürec� planlanması, çocuğun neden orada
olduğuna bağlı olarak şek�llen�r. Ayrılma sürec� �ç�n plan
yapılmasına, çocuk daha koruyucu a�leye geld�ğ� andan �t�baren
başlanır.

Koruyucu a�len�n yükümlülükler�n� yer�ne get�rmemes�,
Çocukla koruyucu a�le arasındak� sağlıklı �let�ş�m�n yapılan
meslek� çalışmalara rağmen kurulamaması ya da devam
ett�r�lememes�,
Koruyucu a�len�n, çocuğu �st�smar ett�ğ�n�n tesp�t ed�lmes�,
Koruyucu a�len�n, çocuğun öz a�les� �le �l�şk�ler�n� zedeleyecek
tutum ve davranışlarda bulunduğunun ve bu doğrultuda
�fadeler kullandığının bel�rlenmes�,
Çocuk �ç�n h�zmetten beklenen yararın gerçekleşmed�ğ�n�n
yapılan �zlemelerde tesp�t ed�lmes�,
Çocuğun koruyucu a�leye yerleşt�r�lme neden�n�n ortadan
kalkması,
Çocuğun yararlanacağı h�zmet model�n�n değ�şmes� veya
koruma kararının kaldırılması,
Koruyucu a�len�n herhang� b�r nedenle h�zmet vermekten
vazgeçmes� durumlarının tesp�t� hal�nde Koruyucu A�le
Kom�syonu, çocuğu ger� almaya karar ver�r.  Çocuğun ayrılık
sürec�ne hazırlanmasına yönel�k uygulama planı oluşturulur,
�lg�l� sosyal çalışma görevl�s� tarafından uygulanır ve çocuk
hazır olduğunda a�leden ger� alınarak bu �şlem tutanaklaştırılır.
Çocuğun koruyucu a�le yanından ger� alındığı tar�hten �t�baren
Koruyucu A�le Sözleşmes� ve k�ml�k kartının geçerl�l�ğ�,
kend�l�ğ�nden sona erer.
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Çocuk, koruyucu a�leden kısa sürel�ğ�ne ya da kalıcı olarak
ayrılab�l�r. Kısa sürel� ayrılıklarda; çocuğun, öz a�le ya da
yakınlarının yanına z�yarete g�tmes� g�b� durumlar söz konusu
olab�l�r.  Uzun sürel� ayrılıklar �se h�zmet�n sonlandırılmasına bağlı
olarak; çocuğun, öz a�len�n yanına döndürülmes�, daha uzun sürel�
b�r bakım model� olan evlat ed�nme h�zmet�nden yararlandırılması
olab�leceğ� g�b� başka b�r koruyucu a�le yanına ya da kuruluşa
yerleşt�r�lmes� şekl�nde olab�l�r.  Ancak uzun sürel� ayrılışların
çocukta kend�n� suçlayıcı ya da güven sorunu oluşturacak
olumsuz etk�lere neden olmaması �ç�n, bu süreçte koruyucu
a�len�n daha �y� hazırlanması ve çocuğu hazırlaması beklen�r.

Ayrılış sürec�n�n mümkün olduğunca çocuğun örselenme
yaşamasına neden olmayacak şek�lde yapılandırılması odak
noktasıdır.   Ayrılık, her zaman �let�ş�m�n tamamen kopması
anlamına gelmemekted�r.

Koruyucu Aile Statüsünün 

İptal�
Koruyucu a�len�n;

Çocuğu �hmal ve/veya �st�smar ett�ğ�n�n, kötü muameleye
maruz bıraktığının bel�rlenmes�,
Sosyal �l�şk�ler� açısından toplumun norm ve değerler�ne aykırı
düşen davranışlarının gözlenmes�,
F�z�k ve ruh sağlığının, çocuğun bakımını etk�leyecek
derecede bozulmuş olduğunun devlet ya da ün�vers�te
hastaneler�nce doktor raporu �le bel�rlenmes�,
Çocuğun toplum �ç�ndek� konumunu olumsuz etk�leyecek
herhang� b�r suçtan ceza alması ve adl� s�c�l kaydının
bulunması,
Meslek� danışmanlık h�zmet� ve yönlend�rmelere uygun
davranmaması,
Geç�c� koruyucu a�len�n çocuk yerleşt�rme öner�ler�n�
mazerets�z olarak üç kereden fazla kabul etmemes�
durumunda “Koruyucu A�le Statüsünün” �ptal ed�l�r.
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Koruyucu Aile Hizmeti

Sonlandırılan Çocuklar

Kom�syonca “Koruyucu A�le Statüsü” �ptal ed�len a�le yanına b�r
daha çocuk yerleşt�r�lmez. Koruyucu a�le h�zmet sürec�nde konusu
çocuğa yönel�k suç teşk�l eden eylemler�n tesp�t� hal�nde,
Cumhur�yet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur ve çocuğun
haklarının korunması amacıyla adl� süreç tak�p ed�l�r.

Koruyucu a�le yanındayken hukuk� durumu değ�şen ve evlat
ed�nme h�zmet�nden yararlandırılmaya uygun hale gelen
çocuklar bu h�zmetten yararlandırılır. Çocuğun evlat ed�nme
sırasındak� uygun a�le yanına yerleşt�r�lmes� ya da koruyucu
a�les� yanında kalması durumu, çocuğun yararı odağında
değerlend�r�l�r.

Öncel�kle öz a�les� yanına,

Öz a�les� yanına döndürülemeyen çocuklar öncel�kle akraba ve
yakın çevre koruyucu a�le bakımı kapsamında değerlend�r�l�r,

Bunun mümkün olmaması hal�nde çocuklar durumuna uygun
başka b�r koruyucu a�le yanına yerleşt�r�l�r,

Uygun koruyucu a�le bulunamaması hal�nde çocuk, durumuna
uygun h�zmet model�nden yararlandırılır,

Koruyucu a�le yanına yerleşt�r�leb�len, korunan ve tehl�kel�
ortamlardan uzak tutulan her çocuk bu sorumluluğu paylaşan
herkes�n sev�nc�, toplumumuzun sağlıklı gel�ş�m� ve geleceğ� �ç�n
b�r başarısı olacaktır.
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