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           Koruyucu Aile Hizmeti 14.12.2012 tarih ve 28497 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
Koruyucu Aile Yönetmeliğine uygun olarak yürütülmektedir.
           Koruyucu Aile Hizmeti kapsamında yapılan ödemelere ilişkin işlemlerin ülke 
genelinde sağlıklı yürütülmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla aşağıda belirtilen 
hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. 
           
           1- Koruyucu aile yanına yerleştirilen çocukların ihtiyaçlarına yönelik ödemelerin 
düzenli olarak ve zamanında yapılabilmesi için hizmetin başlatılması, sonlandırılması ve 
hizmet sürecinde çocuğun yaşı, engeli ve eğitim durumu ile korunma kararının uzatılmasına 
ilişkin durumların takip edilerek değişikliklerin Yönetim Bilgi Sistemi'ne (YBS) güncel 
olarak ve geciktirilmeden işlenmesi,
           2- Aylık bakım ödemelerinin, koruyucu ailelerin adına açılan banka hesaplarına 
yatırılması, söz konusu ödemelerin Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin beşinci fıkrasında 
belirtilen süre içerisinde koruyucu ailelerin hesaplarına aktarılabilmesi için YBS ödenek 
girişlerinin her ayın en geç 24'ü itibariyle tamamlanması,
           3- Ödeme talebi sonrasında yapılan yerleştirmeler için YBS "Koruyucu Aile Aylık Ek 
Ödemeler" sekmesine gerekli bilgiler kaydedilerek ilgili ay içerisinde ek ödenek talebinde 
bulunulması,
           4- Koruyucu Aile Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında 
yapılacak artırımlı ödemelerde "engelli" ve "özel zorlukları veya ihtiyaçları bulunan çocuk" 
olmak üzere farklı durumlar ifade edilmektedir;
           Engelli çocuklar "Özel Zorlukları veya İhtiyaçları Bulunan Çocuk" tanımının içinde 
yer almamaktadır. Bu nedenle engelli çocukların bakımlarını üstlenen aileler, Uzmanlaşmış 
Koruyucu Aile Modeli kapsamında değerlendirilmemektedir. Ancak koruyucu aile yanına 
yerleştirilen Özürlü Sağlık Kurulu Raporu bulunan korunma altındaki engelli çocuklara engel 
oranına bakılmaksızın, yaş durumu dikkate alınarak aylık bakım ödemesinin artırımlı olarak 
yapılması,
           Özel Zorlukları veya İhtiyaçları Bulunan Çocuk, sadece suça sürüklenen veya suçun 
mağduru olan çocukları kapsamaktadır. Bu kapsamda korunma altına alınan çocukların, 
Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendinde belirtilen ve gerekli eğitimleri 
tamamlamış Uzmanlaşmış Koruyucu Aile Modelinde hizmet vereceği Komisyon Kararı ile 
belirlenen aileler yanında bulunmaları halinde artırımlı ödemenin yapılması,
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           5- Koruyucu aile yanında açık lise/yüksek öğrenime ya da uzaktan eğitime devam eden 
çocuklar için korunma kararları ve eğitimleri süresince, ayrıca Yönetmelik kapsamında öz 
ailesi yanında izinli bulunan çocuklar için Koruyucu Aile Yönetmeliğinin ödeme esaslarına 
ilişkin maddeleri gereğince ödemelerin tamamının yapılması,
           6- Koruyucu Aile Hizmetinden yararlanan ve kamu/özel kurumlardan burs alan 
çocukların burs ücretinin çocuğa verilmek üzere koruyucu aileye ödenmesi,
           7- Koruyucu ailelerin, öncelikle yönetmelik kapsamında ödemesi yapılabilecek isteğe 
bağlı sigorta ödemesi hususunda bilgilendirilmesi, akabinde mevzuatta belirtilen isteğe bağlı 
sigorta primi karşılığı ödemesinin başlatılabilmesi için İl Müdürlüğü Koruyucu Aile Birimine 
dilekçe ile başvuru yapmaları gerekmektedir. İsteğe bağlı sigorta primi karşılığı ödemelerinin 
dilekçe tarihi esas alınarak karşılanması ve koruyucu ailenin ödediği gecikme cezalarının 
ödenmemesi,
           Yönetmelikte belirtilen sigorta primi haricinde herhangi bir başka isim altında sigorta 
priminin ödenmemesi,
           8- Koruyucu ailenin bilgilendirilerek İsteğe Bağlı Sigorta Prim ödeme makbuzunu her 
ay Koruyucu Aile Birimine teslim etmesinin sağlanması ve prim miktarının aylık bakım 
ödeneğine eklenerek ailenin kendi adına açtırmış olduğu banka hesabına yatırılması,
           9- Koruyucu ailelere yapılacak İsteğe Bağlı Sigorta Prim karşılığı ödemelerin YBS 
ödeme ekranında "İsteğe Bağlı Sigortalılık" bölümüne kayıtlarının yapılması,
           10- Tek ebeveyn olan koruyucu ailelerden sosyal güvencesi "İsteğe Bağlı Sigorta" 
olanların Yönetmelik kapsamındaki İsteğe Bağlı Sigorta prim ödemesi karşılığının 
yapılmaması,
           11- Koruyucu ailenin hesabına yatırılmakta olan aylık bakım ödemesinde belirlenen 
eksikliklerin giderilmesi amacıyla yapılacak geçmişe dönük ödemelerde 5018 sayılı Kamu 
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 34 üncü maddesine göre ilgilinin dilekçe tarihi 
itibariyle zamanaşımı süresi dikkate alınarak ilgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak beş 
yıl içinde geriye dönük ödeme yapılabilmektedir.
           Bu nedenle, bu ödeme taleplerinin il müdürlüklerince değerlendirilebilmesi için, 
ödemeye esas miktarları gösteren, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında güncellenen aylık 
bakım ödemesi tablolarının Koruyucu Aile Birimlerinde ayrı bir dosyada arşivlenerek 
saklanması,
           12- Okula devam eden çocukların tam gün öğrenim kapsamında olmaları halinde 
harçlık ödemelerinin öğrenim süresince iki kat yapılması, bunun dışında yemek ücreti 
ödemesinin yapılmaması,
           13- Servis ile okullarına gitmek zorunda olan çocukların okul servis ücretleri ile engelli 
çocukların servis ücretleri ve 4-5 yaş kreş grubu veya anaokulu çocuklarının servis ücretleri 
ödemelerinin ilde Valilik tarafından uygulanmasına izin verilmiş olan servis ücret tarifesinde 
belirtilen alt ve üst limitler içinde olmasına dikkat edilerek yapılması,
           14- Koruyucu ailelerin yanlarındaki çocukları, kursa, özel okula veya kreşe göndermek 
istemeleri durumunda İl Müdürlüğü Koruyucu Aile Birimine bilgi vermelerinin sağlanması ve 
öncelikle il düzeyindeki kurumlardan varsa ücretsiz kontenjan kapsamında yararlandırılması,
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           15- Kursa gidecek çocuğun ücretsiz kontenjandan yararlandırılamaması halinde bu 
kapsamdaki giderlerin karşılanmasında, bulunulan ildeki kursların ortalama fiyat aralığının 
dikkate alınması, ayrıca kursa giden çocukların ulaşım giderlerinin Yönetmelik kapsamında 
bulunmadığına dikkat edilmesi,
           16- Koruyucu Aile Hizmeti devam eden ve eğitim nedeniyle başka bir ile gitmesi 
gereken çocuğun ve çocuğa refakat edecek koruyucu ailenin giderlerinin ödenebilmesi için;
           Harcırah Kanununun 6 ncı maddesi (Değişik: 11/12/1981-2562/3 Md) gereği, çocuğun 
ya da koruyucu ailenin kara, hava ya da denizyolu ile yolculuk yapabilmesine ilişkin harcama 
yetkilisinin onayının alınması gerekmektedir. Bu doğrultuda Koruyucu Aile Komisyonunca 
değerlendirme yapılarak Mülki İdare Amirinin onayına sunulmasına ilişkin işlemlerin 
gerçekleştirilmesi,
           17- Koruyucu aile yanındaki çocukların öğrenim amacıyla yurt dışına çıkması 
durumunda düzenlenecek pasaportların, 2008/2 Harçlar Kanunu İç Genelgesinde açıklanan 
hükümler kapsamında harçsız olarak düzenlenmesi yönünde işlemlerin takip edilmesi,
           Öğrenime devam ettiği okulun katılımıyla gerçekleşecek program/proje kapsamında 
okul yetkilileri ve diğer öğrencilerle birlikte yurt dışına çıkacak çocuğun yol giderlerinin ilgili 
bütçe tertibinden talep edilmesi,
           18- Koruyucu aile yanında bulunan, açık öğrenim ve uzaktan eğitim dahil olmak üzere 
kamu ya da özel ilköğretim, lise veya yüksekokula devam eden ve kaynaştırma kapsamında 
okula giden çocukların yıllık eğitim masraflarının Yönetmelikte belirtilen artırımlı ödemeler 
kapsamında karşılanması,
           Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce zorunlu eğitim kapsamında 
olmadığı belirtilen anaokulu, anasınıfı, uygulama sınıflarını kapsayan okul öncesi eğitime 
devam eden çocuklar ile öğrenim çağı dışında olan engelli çocuklar için Eylül ayındaki 
artırımlı ödemenin yapılmaması,
           19- Koruyucu aile yanındaki çocuklar için yapılan giyim ve eğitim masrafları 
ödemesinin, hizmetin sonlandırılması nedeniyle geri alınmasının gerekli olduğu hallerde, 
yapılmış olan ödemenin öncelikle çocuk için kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, 
kullanılmadığının tespit edilmesi durumunda Yönetmeliğe göre işlem yapılması,
           20- Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmeyen tedavi giderlerinin; tedavinin ya 
da teşhise yönelik tetkiklerin devlet/üniversite hastanesinde yapılamayacağı veya acil hareket 
edilmesi gerektiği için özel bir hastane/tıbbi görüntüleme merkezine yapılan sevk belgesi, 
çocuğun hastalığına ilişkin raporlar, harcama faturaları/ödeme makbuzları ve vakadan 
sorumlu sosyal çalışma görevlisinin durum değerlendirme raporu koruyucu aile vaka 
dosyasına konularak "03.9" ekonomik kodlu bütçe tertibinden karşılanması,
           21- Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen, görmeye, işitmeye yardımcı ya da diş 
tedavilerinde kullanılan tıbbi malzemeler, protez, ortez ve ortopedik malzemeler gibi tedavi 
vb. malzeme farklarının belgeleriyle birlikte koruyucu aile vaka dosyasına konulması, 
ödemelerin "03.9" ekonomik kodlu bütçe tertibinden karşılanması,
           22- Koruyucu aile yanındaki çocukların 5510 sayılı Kanun kapsamında olmaları ve 29 
Eylül 2008 tarih ve 27012 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Uygulama 
Tebliği'ne göre katılım payından muaf tutulmaları nedeniyle, çocukların tedavi/tıbbi malzeme 
masraflarının sorun yaşanmadan koruyucu ailelere geri ödenebilmesi için, bu çocuklardan 
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reşit olmayanlara Koruyucu Aile Sözleşmesi’nin imzalanmasını takiben belirtilen kapsamdaki 
ücretin alınabilmesi ile sınırlı olmak üzere Kurum personelinden kayyum tayin edilerek, İl 
Sosyal Güvenlik Kurumuna durumun ve hesap numarasının resmi yazıyla bildirilmesi,
           23- Koruyucu aile yanında öğrenimini sürdürmekle birlikte, eğitiminin bir parçası 
olarak yapılan stajlar kapsamında ya da gelişimine ve meslek edinmesine katkı sağlayacak 
işlerde okul yaşantısına etki etmeyecek şekilde çalışmak isteyen çocukların 15 yaşını 
doldurmuş olması halinde İl Müdürlüğü Koruyucu Aile Birimi tarafından öncelikle psiko-
sosyal durumları ve haklarının korunması açısından değerlendirilmesi, sakınca görülmemesi 
halinde veli veya vasilerinden izin alınması ya da çalışabilmesine ilişkin mahkeme kararının 
bulunması,
           24- Koruyucu Aile Hizmeti kapsamındaki aylık bakım ve diğer ödemelerin, yanına 
çocuk yerleştirilen koruyucu ailenin talebi tarihinden itibaren başlatılması ve hizmetin 
sonlandırıldığı tarihe kadar mevzuat hükümleri kapsamında devam ettirilmesi,
           25- Koruyucu ailelere, koruyucu aile ödemelerine yönelik bilgiler dahil olmak üzere 
hizmetin genel işleyişine ait bilgilere www.koruyucuaile.gov.tr web sitesinden 
ulaşabileceklerine dair bilgi verilmesi,
           gerekmektedir.
 
           Koruyucu Aile Hizmetine ilişkin ödemelerin ilgili mevzuatlar ile bu Genelgede 
belirtilen esaslar doğrultusunda yapılması, ilgililerin konuya gerekli duyarlılığı göstermesi ve 
herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususlarında bilgilerinizi ve gereğini önemle rica 
ederim.

Prof. Dr. Ayşen  GÜRCAN 
Bakan
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