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A�le ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı olarak,
çocuklarımız �ç�n sağlıklı ve güven dolu b�r
gelecek �nşa etmek hedef� �le
faal�yetler�m�z� sürdürüyoruz. A�le odaklı
sosyal h�zmet modeller�m�z �le
çocuklarımızın öncel�kl� olarak a�leler�n
yanında yet�şeb�lmeler� �ç�n gayret ed�yoruz.
Doğrudan koruma altına alınmasının
çocuğun yararına olacağı durumlarda �se
hızla kuruluşlarımıza yönlend�r�lmes�n�
sağlıyoruz.

Bakanlığımız, çocuklarımızın a�le
sıcaklığına, b�reb�r �lg� ve gözet�me en yakın
oldukları h�zmet modeller�n� bel�rlemeye ve
yaygınlaştırmaya çalışıyor. Bu m�nvalde
bakım h�zmetler�m�zde son 18 yılda oldukça
öneml� yen�l�kler ve �lerlemeler kaydett�k.
Bunların �ç�nde çok sayıda çocuğun b�r
arada kaldığı koğuş t�p� bakım model�nden,
daha az sayıda çocuğun yaşadığı ev t�p�
bakım h�zmetler�ne geç�lmes� en bel�rley�c�
yen�l�klerden olmuştur. Çocuklarımız artık
toplumla �ç �çe yaşamakta ve hayattan
soyutlanmadan yet�şmekted�r.

A�le odaklı sosyal h�zmet modeller�m�z�n
başında gelen koruyucu a�le h�zmet
model�n�n yaygınlaşması ve gel�şt�r�lmes�n-
de de öneml� adımlar attık. 

Koruyucu a�le model�n�n amacı, koruma
altındak� çocukları onlara a�le ortamında
b�reb�r �lg�, koruma, sevg�, destek ve
gözet�m sağlayacak yet�şk�nlerle buluştur-
maktır. Bu buluşma, çocukların sağlıklı
gel�ş�mler� �ç�n gerekl� olan yakın yet�şk�n
�lg�s� ve bağlanma �ht�yacının karşılanması
açısından öneml�d�r.

Koruyucu a�le model�, çocuklara karşı farklı
düzeylerde yükümlülükler� olan devlet�n ve
toplumun çocukların korunması görevler�n�
yer�ne get�r�rken b�rl�kte hareket ett�ğ� b�r
modeld�r. Bu modelde çocuklar devlet�n
süregelen koruması, tak�b� ve desteğ�
altında, gönüllü yet�şk�nler�n onlar �ç�n
oluşturduğu a�le ortamına ulaşab�lmekted�r.

Sunuş



Bu nedenle 2000’l� yıllardan �t�baren sıcak
b�r ortamda, mutlu ve güven �ç�nde
çocuklarımızı yet�şt�rmek �ç�n koruyucu a�le
h�zmetler�n�n yaygınlaşmasına çok büyük
önem verd�k. Ülkem�zde uygulamaya
başlanan koruyucu a�le model�n�n
yaptığımız çalışmalarla kamuoyundak�
b�l�n�rl�ğ� ve görünürlüğü artmaya
başlamıştır. Gerçekleşt�rd�ğ�m�z �şb�rl�kler�
ve 2012 yılında yaptığımız yönetmel�k
değ�ş�kl�ğ� �le model�n yapısı güçlend�r�lm�ş,
h�zmet�n profesyonelleşmes� ve a�lelere
ver�len desteğ�n gel�ş�m�nde öneml�
�lerlemeler kayded�lm�şt�r. Ayrıca aynı yıl
başlayan Gönül Elç�ler� programı
kapsamında yürütülen faal�yetler�m�zle
h�zmet tüm ülke genel�nde
yaygınlaştırılmıştır. Bu başarımızı çocuğun
yararını gözeten kurumsal pol�t�kalarımız ve
gösterd�ğ�m�z gayret kadar, çocuklarımıza
gönüller�n� ve yuvalarını açan b�nlerce a�le
�le gönüllünün varlığına borçluyuz. 

Koruyucu a�le model� çocuklarımızın sağlıklı
gel�ş�mler�nde öneml� b�r fırsat sunmakta,
onları �ht�yaç duydukları a�le sıcaklığına
kavuşturmaktadır. Bu fırsat, tek taraflı da
değ�ld�r. 

Koruyucu a�leler�m�z�n de k�m� zaman
özlem duydukları b�r a�leye sah�p olması,
k�m� zaman mevcut a�leler�n�n yen� katılım
�le zeng�nleşmes� ve manev� huzur
anlamına gelmekted�r. Karşılıklı b�rb�r�n�
güçlend�ren bu �l�şk�, sağlıklı b�r toplum �ç�n
öneml� b�r dayanaktır.

Koruyucu a�le model�n�n gel�şmes� ve
yaygınlaşması konusunda çalışmalarımız
devam etmekted�r. Bu yayınımızda
h�zmetler�m�zle �lg�l� detaylı b�lg�ler,
koruyucu a�le uygulamalarında geld�ğ�m�z
aşama ve merak ed�len hususlarla �lg�l�
açıklamalar yer almaktadır. Bu yayın �le
koruyucu a�le model�n�n daha gen�ş şek�lde
duyulmasını, farkındalığın artmasını,
koruyucu a�le yanında bakımı sağlanan
çocuk sayımızın artırılmasını hedefl�yoruz.

Bakanlık faal�yetler�m�ze katkı sunan ve
yayının hazırlanmasında emeğ� geçen
çalışma arkadaşlarımıza; �şb�rl�ğ� hal�nde
çalıştığımız kurum tems�lc�ler�ne; koruyucu
a�leler�m�ze, gönüllüler�m�ze ve tüm
çocuklarımıza gönülden teşekkürler�m�
sunarım.

Derya YANIK
A�le ve Sosyal H�zmetler Bakanı
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Bu çalışmada çocuk koruma alanındak� a�le odaklı h�zmet
modeller� arasında yer alan koruyucu a�le uygulamasının
Türk�ye’dek� mevcut durumu �ncelenm�şt�r. Çalışmada öncel�kle
çocuk koruma s�stemler�ne ve pol�t�kalarına �l�şk�n Dünya
genel�ndek� son dönem gel�şmeler� de �çeren genel b�r çerçeve
sunulmuştur. Ardından güncel ver�ler ve uygulama örnekler� �le
beraber Türk�ye’dek� koruyucu a�le h�zmet� ayrıntılı olarak anal�z
ed�lm�şt�r. Bu kapsamda, koruyucu a�le h�zmet�n�n tar�hsel ve
hukuk� arka planı, h�zmet�n önem�, h�zmet sunumu ve süreç
planlaması, h�zmet sunumunu etk�leyen kültürel etmenler,
h�zmet�n kapsayıcılığı, h�zmet kapsamında sağlanan destekler ve
paydaşlarla �ş b�rl�ğ� g�b� konular üzer�nde durulmuştur.
Çalışmanın son bölümünde �se h�zmete yönel�k çeş�tl� öner�lere
yer ver�lm�şt�r.

Anahtar Kel�meler: Çocuk koruma, a�le odaklı h�zmetler, koruyucu
a�le

Özet

In th�s study, the current s�tuat�on of foster care pract�ce �n Turkey,
wh�ch �s among the fam�ly-based serv�ces, �s rev�ewed. In the
study, �n�t�ally a general overv�ew about ch�ld protect�on systems
and pol�c�es was presented together w�th recent global
developments. Subsequently, the foster care serv�ce �n Turkey was
anayl�sed �n deta�l w�th current data and pract�ce examples. In th�s
context, the study focused on �ssues such as h�stor�cal and legal
background, the �mportance of serv�ce, serv�ce del�very and
process plann�ng, cultural factors that effect the serv�ce, supports
prov�ded w�th�n the serv�ce and cooperat�on between partners. In
the last sect�on some recomendat�ons are made about the
serv�ce.

Keywords: Ch�ld Protect�on, Fam�ly-Based Serv�ces, Foster Care
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A�le Odaklı H�zmet Model� Olarak Koruyucu A�le Uygulaması

Çocuk koruma s�stemler�, temel olarak çocukların sağlıklı
gel�ş�mler�n�n ve �y� olma haller�n�n korunmasını, haklarının
güvence altına alınmasını ve �lerlet�lmes�n� sağlama amaçlı tüm
yapısal süreçler ve mekan�zmalardır. 

Tar�hsel olarak çocuk koruma s�stemler�n�n ortaya çıkışı ve gel�ş�m�
manev�, d�n�, sosyal, ekonom�k ve düşünsel yönler� bulunan pek çok
etmen� barındırmaktadır. Bu süreçte, b�lhassa çocuk gel�ş�m�ne
�l�şk�n ps�koloj�k, sosyoloj�k, tıbb� ve eğ�t�m �le �lg�l� kuramların
etk�ler�nden söz etmek mümkündür. Çocuk koruma düşünces�n�n
kökenler� ve gelenekler� ülkeden ülkeye değ�şen bazı özell�kler
taşımaktadır. Ülkeye özgü �nanış ve değerler s�stem�, �nsan ve
toplum algısı, b�lg� felsefes� ve pol�t�k yaklaşımlar �le bağlantılı
yönler� bulunmaktadır.  Bundan dolayı her ülken�n çocuk koruma
yasalarının ve s�stem�n�n b�rb�r�nden ayrılan yanları vardır
(Hämälä�nen, 2016, 735-738). 

Günümüzde b�rçok ülkede ben�msenm�ş olan çocuk koruma
pol�t�kalarına ağırlıklı olarak y�rm�nc� yüzyıldak� sanay�leşme,
kentleşme ve modernleşme g�b� gel�şmeler�n yön verd�ğ�
görülmekted�r. Çocuk koruma alanına yönel�k devlet denet�m�n�n
ve gözet�m�n�n artmasıyla beraber zaman �çer�s�nde konuyla �lg�l�
hukuk� düzenlemeler yapılmaya başlanmış, kurum ve kuruluşlar
oluşturulmuş ve çeş�tl� uzmanlık sahaları gel�şm�şt�r (Bergman,
2016, s. 176). Bu süreçte çocuk konusu ayrıca uluslararası platformda
ve küresel ölçekte yapılan çalışmalar �le daha fazla görünür
olmuştur. Zaman �çer�s�nde çocuk koruma alanı ülkeler�n sosyal
h�zmetler �le �lg�l� kamu pol�t�kalarının ana b�leşenler�nden b�r�s�
hal�ne gelm�şt�r.

G�r�ş



Önley�c� yaklaşım, 
Çocuğun süreçler�n odağına yerleşt�r�lmes� ve çocuğun katılımı
�lkes�, 
Çocuğun gel�ş�m� ve �y� olma hal�n�n bütüncül olarak ele
alınması,
Kurumlar arası �ş b�rl�ğ�, olguları öne çıkmaktadır.

Çocuk koruma alanında uygulama bulan yakın dönem
pol�t�kalarda �k� yaklaşım öne çıkmaktadır. Bunlardan �lk� daha
z�yade seç�c� n�tel�ktek� destekler üzer�ne �nşa ed�len ve r�sk
durumunda çocuk �ç�n koruma sağlanmasına dayanan
uygulamalardır. D�ğer� �se a�len�n güçlend�r�lmes� ve
desteklenmes�ne yönel�k h�zmetler yoluyla çocuğun korunmasını
hedefleyen yaklaşımlardır (Spratt vd. 2012, s. 78-79). Tar�hsel olarak
bakıldığında Anglo-Amer�kan ülkeler�n�n daha çok çocuk koruma
yönel�m�ne sah�p oldukları görülürken, Kıta Avrupası ve İskand�nav
ülkeler�n�n a�leye yönel�k h�zmetler yaklaşımına yakın durduğu
gözlenmekted�r (G�lbert, Parton ve Sk�venes, 2011, s. 114).

Bununla b�rl�kte, çocukların a�le yanında desteklenmes�n�
önceleyen pol�t�kaların, �lk grup �çer�s�nde yer alan ülkeler� de
kapsayacak b�ç�mde dünya genel�nde yaygınlık kazandığını
söylemek mümkündür. Ülkem�z mevcut çocuk koruma pol�t�kaları
küresel ölçekte kabul gören a�le odaklı güncel yaklaşımlar �le
örtüşmekted�r. Geçm�şten �t�baren toplumsal yapı �çer�s�nde a�le
olgusuna atfed�len önem ve Anayasa’da toplumun temel� olarak
�fade ed�len a�len�n huzur ve refahı �le çocukların korunmasına
yapılan vurgu ülkem�z çocuk koruma pol�t�kalarının a�le odağında
b�ç�mlend�r�lmes�n�n zem�n�nde yer alan öneml� faktörlerdend�r.
(Türk�ye Cumhur�yet� 1982 Anayasası, Madde 41).

Günümüz çocuk koruma pol�t�kalarında a�le odaklı bakış açısı �le
b�rl�kte altı ç�z�leb�lecek ve a�le odaklı h�zmetler�n hayata
geç�r�lmes�nde de etk�ler� olan çeş�tl� �lke ve yaklaşımlar
bulunmaktadır. Bunlar arasında;

Bu çalışmada bel�rt�len güncel �lke ve yaklaşımlar �le bağlantılı
olarak a�le odaklı h�zmet modeller� arasında yer alan koruyucu a�le
uygulamasının ülkem�zdek� tar�hsel gel�ş�m sürec� ve mevcut
durumu ele alınmaktadır.
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A�le Yanında Destek
H�zmetler�
Çocuk koruma alanı açısından a�le yanında destek kavramının
pol�t�kalara yansıyan temel olarak �k� boyut bulunmaktadır.
Bunlardan �lk� çocukların b�yoloj�k a�leler� yanında kalmalarını
sağlamayı amaçlayan önley�c� n�tel�ktek� pol�t�kalar ve h�zmetlerd�r.
D�ğer b�r boyut da çocukların korunma altına alınması gereken
durumların varlığı hal�nde uygulanan pol�t�kalar ve h�zmetlerd�r. 

B�r�nc� boyutu ele aldığımızda, çocuğun sağlıklı gel�ş�m�n� olumsuz
yönde etk�leyeb�lecek r�sk etmenler�n�n erken dönemde tesp�t
ed�lmes� ve a�ley� güçlend�recek çeş�tl� destekler yoluyla çocuğun
kend� a�le ortamındak� yaşamını sürdürmes� söz konusu olmaktadır.
Dolayısıyla çocukların devlet tarafından koruma altına alınmasına,
�lkesel olarak çocuğun kend� a�le ortamında güvenl� b�r şek�lde
desteklenemeyeceğ�n�n anlaşılması durumunda başvurulmaktadır
(Espos�to vd. 2013, s. 2031).

Ülkem�z bağlamında ele aldığımızda, çocukların öncel�kle a�le
yanında desteklenmes� yaklaşımı çocuk alanındak� h�zmet ve
pol�t�kaların temel�n� oluşturmaktadır. Çocukların bakımı ve gel�ş�m�
konusunda sunulan sosyal ve ekonom�k yönler� bulunan
uygulamalar yoluyla çocuğun öncel�kle a�les� ortamında
tutulmasına çalışılmaktadır. Bu süreçte çocuğu odağına alan b�r
yaklaşımla ve rehberl�kle b�rl�kte a�ledek� hayat standartlarının
yükselt�lmes� amaçlanmaktadır (Sosyal ve Ekonom�k Destek
H�zmetler� Hakkında Yönetmel�k, Madde 1-5). Dolayısıyla bu
h�zmetler sadece madd� b�r destek sağlama anlayışı �çer�s�nde
yürütülmemekted�r. A�lelere çocukların ekonom�k sorunlarını
çözmek �ç�n madd� destek vermen�n yanı sıra, okul dışı zamanlarını
kal�tel� ve ver�ml� kullanab�lmeler� g�b� sosyal yönlü olanaklar da
sunulmaktadır. 

Çocukların önley�c� mekan�zmalar yoluyla a�les� yanında
desteklenmes�n� sağlayan uygulamaların temel göstergeler�n�,
ülkem�zdek� b�yoloj�k a�le ortamında sosyal ve ekonom�k destek
sağlanan çocuk sayılarında (Graf�k 1) ve farklı ülkelerde korunma
altındak� çocukların çocuk nüfusuna göre oranlarında (Graf�k 2)
görmek mümkündür. 3

 A�le Odaklı H�zmet Model� Olarak Koruyucu A�le Uygulaması



20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

150.000 

100.000 

50.000 

0 

** Un�ted States. Department of Health and Human Serv�ces, Adm�n�strat�on for Ch�ldren and
Fam�l�es, Adm�n�strat�on on Ch�ldren, Youthand Fam�l�es, Ch�ldren's Bureau, www.acf.hhs.gov/cb
Ch�ldren Looked After �n England, Year End�ng 31 March 2019 www.nat�onalarch�ves.gov.uk/
Boletín de Datos Estadíst�cos de Med�das de Protecc�ón a la Infanc�a Boletín Número 21 Datos
2018, www.mscbs.gob.es
L’a�de et l’act�on soc�ales en France Perte D’autonom�e, Hand�cap, Protect�on de L’enfance et
Insert�on www.drees.sol�dar�tes-sante.gouv.fr
Stat�st�sches Bundesamt Deutschland www.destat�s.de/DE/Home/_�nhalt.html

  ASHB, 2021, www.a�le.gov.tr/chgm/�stat�st�kler/

Sosyal ve ekonom�k destekler çocukların a�leler� yanında bakım ve gel�ş�m�n�
sağlamaktadır.
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Graf�k 1. Türk�ye'de Yıllara Göre Sosyal ve Ekonom�k Destek

Sağlanan Çocuk Sayısı*
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Graf�k 2. Korunma Altındak� Çocuk Oranı (%)**
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İng�ltere
ABD
Fransa
Almanya
İspanya
Türk�ye

Ülke

78.150
437.283
161.508
171.475
40.828
21.126

Korunma Altındak� Çocuk Sayısı

0,65
0,59
1,11
1,24
0,49
0,09

Korunma Altındak� Çocuk Oranı (%)

Tablo 2. Ülkelere Göre Korunma Altındak� Çocuk Sayıları ve Oranları*

Un�ted K�ngdom-Off�ce For Nat�onal Stat�s�cs www.ons.gov.uk/
Un�ted States Census Bureau https://data.census.gov/
Inst�tut nat�onal de la stat�st�que et des études économ�ques www.�nsee.fr/ 
Inst�tuto Nac�onal de Estad�st�ca www.�ne.es
Stat�st�sches Bundesamt Deutschland www-genes�s.destat�s.de/
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Ülkem�zde çocuk
nüfus oranı
yüksek olmakla
b�rl�kte, korunma
altındak� çocuk
sayısının nüfusa
oranı düşüktür.

Tablo 1. Ülkeler�n Çocuk Nüfus Ver�ler�*

İng�ltere
ABD
Fransa
Almanya
İspanya
Türk�ye

Ülke

56.286.961
325.719.178
66.524.339
83.176.711

47.329.981
83.154.997

Nüfus

12.023.568
73.648.683
14.548.000
13.876.131
8.323.927

22.876.798

Çocuk Nüfusu

21
23
22
17
18

27,5

Çocuk Nüfus Oranı (%)
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Graf�k 3. Ülkeler�n Çocuk Nüfus Oranı (%)*

İng�ltere, ABD, Fransa, Almanya ve İspanya ülkeler� �le
karşılaştırıldığında çocuk nüfus oranı ülkem�zde daha fazladır
(Graf�k 3; Tablo 1). Ülkelere göre korunma altındak� çocuk sayıları ve
ülke nüfusuna oranları �ncelend�ğ�nde �se ülkem�zdek� oranın 
 d�ğer ülkelere göre daha düşük olduğu görülmekted�r (Tablo 2).

https://www.ons.gov.uk/
https://data.census.gov/
https://www.insee.fr/
http://www.ine.es/
https://www-genesis.destatis.de/


Koruyucu A�le H�zmet�

A�le yanında destek olgusunun �şlerl�k kazandığı d�ğer b�r boyut
çocukların korunma altına alınması gereken durumların varlığı
hal�nde uygulanan pol�t�kalardır.

Tar�hsel olarak bakıldığında, koruyucu a�lel�k ve evlat ed�nme
benzer� yöntemler�n hemen hemen her toplumda �şlev görmüş
mekan�zmalar oldukları görülmekted�r. Çalışmalar, bu yöntemler�n
b�rçok esk� toplumda dah� öneml� b�r yer�n�n olduğunu
göstermekted�r. Örneğ�n Ç�n, Yunan ve Roma uygarlıkları �le d�ğer
esk� meden�yetlerde yazılı kanunlar ve anlaşmalar yoluyla bu tür
uygulamalara bel�rl� b�r statü kazandırılmaya çalışıldığı, bu
yöntemler�n pol�t�k, ekonom�k, sosyal, d�n� ve ps�koloj�k açılardan
çeş�tl� amaçlarının olduğu �ler� sürülmekted�r. Koruyucu a�le benzer�
uygulamalar kend�ne özgü yönler�yle Orta Çağ Avrupası, Avrasya,
H�nd�stan, Doğu Hr�st�yanlığı ve İslam coğrafyasında da hayat
bulmuştur.

Afr�ka toplumlarında da akraba, arkadaş veya komşular tarafından
çocuğa bakım sağlama yerleş�k b�r gelenekt�r. Afr�ka toplumlarında
a�le kavramı tüm b�r köyü veya topluluğu kapsayacak b�r anlama
sah�p olab�lmekte, çocuk bu bağlamda gen�ş a�leye veya topluluğa
a�t görüleb�lmekted�r. Y�ne Okyanusya toplumlarında yalnızca kr�z
dönemler�n�n çözümünde değ�l, kültürün temel b�r öğes� olarak,
Kuzey Amer�ka ve Güney Amer�ka halklarında �se karşılıklı yardım
ve dayanışma bağları g�b� pek çok nedenden dolayı koruyucu a�lel�k
benzer� uygulamalar var olagelm�şt�r (Owusu-Bempah, 2010, s. 1-29).6
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Bugünkü anlamıyla koruyucu a�le uygulaması, sosyal ve kültürel
olguların etk�s�yle değ�ş�m geç�ren a�le ve çocuk kavramları �le eş
zamanlı olarak ortaya çıkan çocuk koruma ve refah alanındak�
gel�şmeler�n b�r parçası olarak kurumsal b�r yapıya dönüşmüştür.
Her ne kadar ülke uygulamalarında farklılıklar olsa da söz konusu
kurumsallaşmış anlamıyla koruyucu a�le uygulamasına yönel�k
b�rb�r�ne yakın kavramsallaştırma ve tanımlamalar oluşmuş
durumdadır. 

B�rleşm�ş M�lletler Çocuk Haklarına Da�r Sözleşmeye göre geç�c� ve
sürekl� olarak a�le çevres�nden yoksun kalan veya kend� yararına
olarak bu ortamda bırakılması kabul ed�lmeyen her çocuk,
devletten özel koruma ve yardım görme hakkına sah�pt�r (B�rleşm�ş
M�lletler Çocuk Haklarına Da�r Sözleşme, 1989, Madde 20). 

Koruyucu a�le h�zmet� b�r yandan söz konusu koruma hakkının
güvence altına alınması d�ğer yandan çocukların b�r a�le ortamında
bakımının sürdürülmes� açısından kr�t�k b�r �şleve sah�pt�r. Başka b�r
�fadeyle, koruyucu a�le h�zmet� yoluyla çocuğun b�r a�le �çer�s�nde
bulunma ve gel�şme hakları güvence altına alınmakta ve üstün
yararı korunmaktadır.

Koruyucu a�le h�zmet�n�n karakter�st�k özell�kler�ne bakmadan
önce kuşkusuz bu h�zmet�n tanımını b�lmek oldukça öneml�d�r.
Koruyucu a�le uygulaması çeş�tl� nedenlerle b�yoloj�k a�leler�
yanında hayatlarına devam edemeyen çocukların koruma ve
bakımının kısa veya uzun sürel�ğ�ne b�r a�le ortamında
gerçekleşt�r�lmes�n� amaçlayan, devlet denet�m� ve gözet�m�nde
yürütülen b�r uygulamadır.

Ülke uygulamaları ve pek çok araştırma koruyucu a�le h�zmet�n�n
çocukların bakımı ve gel�ş�m�ne sunduğu çok yönlü katkıları ortaya
koymaktadır. Toplumsal gel�şme, ekonom�k kalkınma ve refah
pol�t�kaları alanındak� gel�şmeler a�le kurumunun dönüşümünü ve
değ�ş�m�n� de beraber�nde get�ren öneml� etmenlerd�r. A�le
kurumunun değ�ş�m�nden ve gel�ş�m�nden kaçınılmaz b�r şek�lde
etk�lenen kes�m �se kuşkusuz çocuklar ve gençlerd�r (Taşçı, 2010, s.
179).

A�le, çocukların d�ğer b�reylerle özdeş�m kurduğu �lk toplumsal
gruptur. A�le çocuklara doğru rol model olma, bakım ve koruma
h�zmet� sunma g�b� fonks�yonları yer�ne get�rerek; çocuğun
sev�lme, saygı görme, toplumda kabul görme ve güvenl�k g�b�
temel �ht�yaçlarının karşılandığı ortamdır (Yazıcı, 2014, s.250; Erkan,
1994, s.1).
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Çocukların f�z�ksel, duygusal ve ruhsal gel�ş�mler�n�
tamamlayab�lmeler� ancak sıcak, sevg� ve saygı dolu b�r a�le ortamı
�le mümkündür. Çocuklar, maruz kaldıkları �hmal ve �st�smara bağlı
olarak gel�şen çeş�tl� b�yoloj�k ve ps�koloj�k rahatsızlıkları ancak
onları koşulsuz b�r sevg� �le seven, kucaklayan, değer veren ve
destek olan a�leler�n destekler�yle aşab�lmekted�rler (M�ller, 2013, s.
134). 

Bu nedenle r�sk altındak� çocuğun b�yoloj�k a�le tarafından
sağlanamayan toplumsal roller�n, normların, sevg�n�n ve �lg�n�n
koruyucu a�leden sağlanması gerekt�ğ� dünya genel�nde yüksek
oranda kabul gören b�r yaklaşımdır (Soc�alstyrelsen, 2019, s. 1-4). Bu
bağlamda koruyucu a�le bakım model�n�n öneml� hale gelmes�nde
rol oynayan faydaları aşağıdak� şek�lde sıralayab�l�r�z.

Koruyucu A�le:

Çocuğun b�yoloj�k a�les� ve sosyal çevres�nden
uzaklaştırılmadan yet�şt�r�lmes�n� sağlamaktadır.
B�yoloj�k a�leler�n kr�z dönemler�nde, çocuklarına sıcak b�r a�le
huzuru sunarak onlara yardımcı olmaktadır.
Çocuğu kuruluş bakımının dezavantajlarından korumaktadır.
Çocuğun özbenl�ğ�n�n ve özsaygısının gel�şmes�n�
sağlamaktadır.
Çocuğun sosyal�zasyon sürec�nde güven duygusunu
gel�şt�rmekted�r.
Çocuğun d�ğer b�reylerle sağlıklı bağ kurmasına yardımcı
olmaktadır.
Çocuğun toplumla entegrasyonunu kolaylaştırmaktadır.
Çocuğun a�le kurumunun semboller�n�, roller�n� ve r�tüeller�n�
gözlemleyerek yet�şmes�n� sağlamaktadır.
Çocuğun toplumsal normları a�le kurumu �çer�s�nde tanımasına
yardımcı olmaktadır.
Çocuğun kontrol ve tak�p süreçler�yle, bağımlılık, suça
sürüklenme, yanlış arkadaş seç�m� ve çetelere karışma vb. pek
çok r�sk faktöründen korumaktadır. 
Çocuğun terk ed�lm�şl�k veya yalnızlık duygusuna kapılmasını
önlemekted�r. 
Çocuğun ps�koloj�k, b�yoloj�k ve sosyoloj�k gel�ş�m�n� sağlıklı
tamamlamasına yardımcı olmaktadır.
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Türk�ye’de Koruyucu A�le
H�zmet�

Kültürümüz �çer�s�nde çocukların korunması ve bakımına yönel�k
geleneksel uygulamalar genell�kle a�le, akraba ve çeş�tl� vakıflar
aracılığı �le yer�ne get�r�lm�şt�r. Türklerde ve İslam kültüründe
koruyucu a�le n�tel�ğ�ndek� uygulamalar büyük oranda yakın
akrabalar tarafından ve daha z�yade d�n� ve a�lev� hassas�yetlerle
gerçekleşt�r�lm�şt�r. Osmanlı Devlet� dönem�nde bu kapsamdak�
uygulamalar benzer b�r şek�lde d�n�, ahlak� ve a�lev� b�r sorumluluk
çerçeves�nde ele alınmıştır. A�len�n d�ğer üyeler� ya da yakın
akrabalar tarafından b�r nev� gönüllü koruyucu a�lel�k n�tel�ğ�nde b�r
yaklaşımla çocuklara bakmak, geleneksel anlamda gen�ş a�len�n
sorumluluğu �ç�nde değerlend�r�lm�şt�r. B�r d�ğer yöntem �se
çocuğu yet�şt�ğ� ve yaşamını sürdürdüğü ortam �çer�s�nde, b�r başka
�fadeyle mahalle �çer�s�ndek� k�mseler tarafından bakımının
sağlanması olmuştur. Burada ayrıca vakıfların da özell�kle destek
anlamında rol oynadığı anlaşılmaktadır (Ünal, 2015, s.885-890).

Devlet�n rol ve sorumluluğunun arttığı günümüzdek� düzenl� ve
s�steml� koruyucu a�le h�zmetler� �se yaklaşık yüz yıllık b�r geçm�şe
sah�pt�r. Türk�ye koruyucu a�le kavramı �le �lk kez 17.02.1926 tar�h ve
743 sayılı Türk Meden� Kanununda ve 24.04.1930 tar�h ve 1593 sayılı
Umum� Hıfzıssıhha Kanununda yer almasıyla tanışmıştır. Bu
kanunlarla beraber a�les� yanında bakılamayan çocukların, tedb�ren
başka b�r a�leye ver�lmes� öngörülmüştür (Özbesler, 2014, s.85-86).

Koruyucu a�le h�zmet� 1949 yılında 5387 sayılı Korunmaya Muhtaç
Çocuklar Hakkında Kanun �le çocuklar �ç�n b�r koruma tedb�r� olarak
uygulanmaya başlamıştır (Özbesler, 2009, s. 87). 6972 sayılı
Korunmaya Muhtaç Çocuklar Hakkında Kanunu yürürlükten
kaldıran ve b�r kurum olarak sosyal h�zmetlere düzenleme get�rerek
1983’te yürürlüğe g�ren 2828 sayılı Sosyal H�zmetler ve Çocuk
Es�rgeme Kurumu Kanunu �le b�rl�kte, koruyucu a�le h�zmet�,
korunma �ht�yacı olan çocuklara yönel�k alternat�f b�r bakım model�
olarak kabul ed�lm�şt�r (Yazıcı, 2014, s. 252). 

Tar�hsel ve Hukuk� Arka Plan
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24.05.1983 tar�h�nde yayınlanan 2828 sayılı Sosyal H�zmetler ve
Çocuk Es�rgeme Kurumu Kanununun 23 üncü maddes�nde “…
koruyucu a�leler�n seç�m�ne, çocukla �lg�l� sorumluluklarına,
kurumla olan �l�şk�ler�ne, h�zmet�n �şley�ş�ne �l�şk�n esaslar b�r
yönetmel�kle düzenlen�r” �bares� yer almıştır. Buradan hareketle,
ülkem�zdek� �lk Koruyucu A�le Yönetmel�ğ�, 01.10.1984 tar�hl� ve 18532
sayılı Resm� Gazete (RG)’de yayımlanarak yürürlüğe g�rm�şt�r.
Gel�şmeler sonucunda yönetmel�ğ�n eks�kl�kler�n� tamamlamak
amacıyla 14.10.1993 tar�hl� ve 21728 sayılı RG’de yayımlanan �k�nc�
Koruyucu A�le Yönetmel�ğ� yürürlüğe g�rm�şt�r (Baysal, 2017, s. 17).

Günümüzde koruyucu a�le �le �lg�l� güncel mevzuata bakıldığında
h�zmet�n temel yasal met�nler� 28497 Sayılı RG’de yayınlanan
14.12.2012 tar�hl� “Koruyucu A�le Yönetmel�ğ�” �le 2015/06 sayılı
“Koruyucu A�le H�zmet�ne İl�şk�n İşlemler” konulu Genelge ve
2015/07 sayılı “Koruyucu A�le Ödeme İşlemler�” konulu Genelged�r.

İlg�l� yasal met�nler, Türk�ye’de koruyucu h�zmet�n�n çocuk koruma
ve sosyal h�zmetler �le �lg�l� üst kanunlar yanında h�zmete özel b�r
mevzuat �le yürütülmekte olduğunu ortaya koymaktadır. Bu
anlamda, çocuğun �y� olma hal�n�, bakımını ve korunmasını
sağlamaya yönel�k uygun yasal önlemler alınmasını öngören
uluslararası düzenlemeler �le örtüşmekted�r (B�rleşm�ş M�lletler
Çocuk Hakları Sözleşmes�, Madde 3). 

Bu hukuk� temeller koruyucu a�le h�zmet�n�n a�le odaklı b�r d�ğer
h�zmet model� olan evlat ed�nme h�zmet�nden yasal anlamda net
b�r şek�lde ayrılmasını da sağlamaktadır. Evlat ed�nme; b�r çocukla,
durumu evlat ed�nmeye uygun olan a�le veya k�ş� arasında hukuk�
bağlar sağlanarak çocuk ebeveyn �l�şk�s�n�n kurulmasıdır. H�zmet�n
yasal dayanaklarını, 2828 sayılı Kanunun 9 uncu maddes�n�n (b)
bend�, B�rleşm�ş M�lletler Çocuk Hakları Sözleşmes�, 5049 sayılı
Çocukların Korunması ve Ülkelerarası Evlat Ed�nme Konusunda
İşb�rl�ğ�ne Da�r Sözleşmen�n Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
Hakkında Kanun (Lahey Sözleşmes�), 4721 Sayılı Türk Meden�
Kanunu ve söz konusu kanunun 305 �nc� ve 320 nc� maddeler�
kapsamında düzenlenen Küçükler�n Evlat Ed�n�lmes�nde Aracılık
Faal�yetler�n�n Yürütülmes�ne İl�şk�n Tüzük oluşturmaktadır. Ülke
genel�ndek� evlat ed�nme �şlemler�nde yetk�l� kurum A�le ve Sosyal
H�zmetler Bakanlığıdır. Ayrıca Bakanlık ülkelerarası evlat ed�nme �le
�lg�l� olarak Lahey Sözleşmes� kapsamında yetk�lend�r�lm�ş Merkez�
Makam olarak görev yapmaktadır.
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Mevcut Durum ve Temel Göstergeler

Türk�ye’de çocuk koruma s�stem�nde son y�rm� yıl �çer�s�nde
oldukça köklü değ�ş�kl�kler meydana gelm�şt�r. Geçm�ş yıllarda
korunmaya ve bakıma �ht�yacı olan çocuklara ver�len h�zmetlerde,
kuruluş bakımı öncel�kl� �ken, son yıllarda kuruluş bakımında
bulunan çocukların öncel�kle a�les� yanına bakımlarının sağlanmaya
çalışılması, bunun mümkün olmaması hal�nde öncel�kl� hedef
olarak çocukların koruyucu a�leler�n yanında yet�şt�r�lmes�
hedeflenmekted�r. Dünya genel�nde ben�msend�ğ� g�b�, Türk�ye’de
de koruyucu a�le h�zmet model�yle ben�msenen temel hedef
çocuğun kuruluş bakımıyla h�ç tanışmadan koruyucu a�le yanında
ps�ko-sosyal gel�ş�m�n� tamamlamasını sağlamaktır (ASPB, 2016, s.
83).

Korunma �ht�yacı olan çocuklara yönel�k güncel pol�t�kalar
koruyucu a�le h�zmet�n�n pol�t�ka yapım ve uygulama süreçler�nde
merkez� b�r konuma geld�ğ�n� göstermekted�r. Üst pol�t�ka
belgeler�ne bakıldığında a�le odaklı h�zmetler ve koruyucu a�le
uygulamasına doğrudan atıfların yer aldığı görülmekted�r. 

On B�r�nc� Kalkınma Planı �çer�s�nde koruma altındak� çocukların
a�le odaklı h�zmetlerden faydalanması gerekt�ğ� vurgulanmakta,
koruyucu a�le h�zmet model�n�n güçlend�r�lmes� ve
yaygınlaştırılmasına yer ver�lmekted�r (Türk�ye Cumhur�yet�
Cumhurbaşkanlığı Stratej� ve Bütçe Başkanlığı On B�r�nc� Kalkınma
Planı (2019-2023) , s.143).

Benzer şek�lde A�le ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı 2019-2023
Stratej�k Planı �çer�s�nde a�le odaklı bakım h�zmetler�n�n
yaygınlaştırılması hedef� altında yer alan üç temel performans
gösterges�nden b�r�s� koruyucu a�le h�zmet� model�nden
yararlandırılan çocuklar �le �lg�l�d�r  (A�le, Çalışma ve Sosyal
H�zmetler Bakanlığı 2019-2023 Stratej�k Planı, s.125).

D�ğer yandan, alandak� uygulamaların da söz konusu pol�t�kayı
destekler n�tel�kte olduğu görülmekted�r. Örneğ�n, 25-26 Şubat
2020 tar�hler�nde çocuk koruma s�stem� �le �lg�l� olarak yapılan
çalıştay “Koruyucu A�le Temell� Çocuk Koruma S�stem�” adını
taşımaktadır. Çalıştay raporunda koruyucu a�le h�zmet�n�n çocuk
koruma s�stem� �çer�s�nde merkez� b�r konuma geld�ğ� �fade
ed�lmekted�r (A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı, 2020, s.III).

H�zmet�n S�stem İçer�s�ndek� Yer�
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Türk�ye’de özell�kle son yıllarda koruyucu a�le h�zmet�n�n tanınmaya
ve yaygınlaşmaya başlamasıyla beraber, koruyucu a�le yanında
korunma ve bakım h�zmet� alan çocuk sayısında öneml� b�r artış
görülmekted�r (Graf�k 4; Graf�k 5). Tanıtım ve yaygınlaştırma
kapsamında gen�ş çaplı projeler yanında �l düzey�ndek� çalışmaların
da etk�ler� olmaktadır. Böylece ülke genel�ne yayılan bütüncül b�r
planlama ve uygulama kend�n� göstermekted�r. Örneğ�n, 2012
yılında başlayan “Gönül Elç�ler�” projes�n�n b�r ayağı koruyucu a�le
h�zmet� olarak bel�rlenm�şt�r. Bu kapsamda, gönüllüler�n teşv�k
ed�lmes�, toplumda b�l�nç ve duyarlılığın artırılması amaçlarıyla ülke
genel�nde kapsamlı çalışmalar yapıldığı, projen�n koruyucu a�le
h�zmet�n�n tanıtımı ve yaygınlaştırılmasına katkıları olduğu
anlaşılmaktadır.

Bu çalışmaların her yıl kuruluş bakımında yet�şmekte olan çocuk
sayısı ve koruyucu a�le yanında kalan çocuk sayısı arasındak� farkın
öneml� b�r hızla kapanmasına etk�ler� olmaktadır (Graf�k 6; Graf�k 7).  
Çocuk koruma alanına �l�şk�n bu �stat�st�kler a�le odaklı pol�t�kalar �le
uygulamaların etk�l�l�ğ� ve ver�ml�l�ğ�ne �l�şk�n b�r bakış açısı
sunmaktadır.

Çocuk koruma s�stem� �çer�s�nde a�le odaklı h�zmetlere ver�len önem net�ces�nde
koruyucu a�le yanında bakımı sağlanan çocuk sayısının arttığı görülmekted�r.

Graf�k 4. Yıllara Göre Koruyucu A�le Yanında Bakımı Sağlanan Çocuk Sayısı*
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ASHB, 2021, www.a�le.gov.tr/chgm/�stat�st�kler/*
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Graf�k 5. Koruyucu A�le Yanındak� Çocuk Sayısının Koruma Altındak� Çocuk

Sayısı İçer�s�ndek� Oranı*

Korunma altındak� çocuk sayısının �çer�s�nde koruyucu a�le yanında bakımı sağlanan
çocuk sayısının dağılımının yıllar �t�barıyla artış trend� �çer�s�nde olduğu görülmekted�r.
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Graf�k 6. Kuruluş Bakımı-Koruyucu A�le Yanında Bakımı Sağlanan Çocuk Sayısı**
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Koruyucu A�le Yanında Bakımı Sağlanan Çocuk Sayısı

Kuruluş Bakımındak� Çocuk Sayısı

* ASHB, 2021, Koruyucu a�le yanında bakımı sağlanan çocuk sayısının toplam korunma
altındak� çocuk sayısına bölünerek 100 �le çarpılması sonucunda hesaplanmıştır.
www.a�le.gov.tr/chgm/�stat�st�kler/

ASHB, 2021, www.a�le.gov.tr/chgm/�stat�st�kler/**
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Graf�k 7. H�zmet Model�ne Göre  Korunma Altındak� Çocuk Oranları*

* ASHB, 2021, ÇODEM, ÇES, Çocuk Evler� ve Koruyucu a�le yanında bakımı sağlanan çocuk sayısının
toplam korunma altındak� çocuk sayısına bölünerek 100 �le çarpılması sonucunda hesaplanmıştır.
www.a�le.gov.tr/chgm/�stat�st�kler/

Graf�k 6’ da koruyucu a�le yanında bakımı sağlanan çocuk sayısının kuruluş bakımında
bulunan çocuk sayısına yaklaştığı görülmekted�r. Kuruluş bakım modeller�ne göre ayrı
b�r �nceleme Graf�k 7’de görülmekted�r. 2018 yılından �t�baren koruyucu a�le yanında
bakımı sağlanan çocuk sayısının çocuk evler�nde, çocuk evler� s�tes�nde ve çocuk
destek merkezler�nde bakımı sağlanan çocuk sayısından fazla olduğu görülmekted�r.
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Çocuk koruma alanındak� pol�t�kaların hayata geç�r�lmes�nde
h�zmet sunumuna yönel�k planlamalar ve uygulama süreçler�n�n
etk�l� b�r şek�lde yapılandırılması önem taşımaktadır. Türk�ye’de
merkez� yönet�m�n, h�zmet�n kontrolü ve yönet�m� üzer�ndek�
kolaylaştırıcı etk�s� ülke genel�nde standartlaşmış uygulamaların
hayata geç�r�lmes� açısından öneml� b�r artıdır. Türk�ye koruyucu
a�le h�zmet model�n�n genel yapısına bakıldığında merkezde A�le ve
Sosyal H�zmetler Bakanlığı olmak üzere 81 İl Müdürlüğü
bünyes�nde kurulan Koruyucu A�le B�r�mler� tarafından bu h�zmet
koord�ne ed�lmekted�r (A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı
2019-2023 Stratej�k Planı, s. 29). Türk�ye genel�nde mevcut bu
merkez� yapı çeş�tl� ülkelerde gözlemlenen koruyucu a�le s�stem�n�n
dağınık görüntüsü, bölgeler arası uygulama farklılıkları ve koord�ne
eks�kl�ğ� g�b� sorunların önüne geçen öneml� b�r faktör olarak
değerlend�r�leb�l�r.

H�zmet Sunumu ve Süreç Planlanması
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Koruyucu a�le h�zmet� çok yönlü meslek� çalışmaları ve süreçler�
gerekt�rmekted�r. D�nam�k ve çok b�leşenl� yönler� bulunan b�r
h�zmet olması neden�yle, etk�n h�zmet sunumu açısından her
şeyden önce uygulamanın sağlam ve sürdürüleb�l�r b�r s�stem
üzer�ne �nşa ed�lmes� gerekmekted�r. Uygulama ayrıca profesyonel
ve et�k tarafları bulunan pek çok unsuru �ç�ne almaktadır.  

L�teratür ve ülke uygulamalarına bakıldığında, günümüzde
koruyucu a�le h�zmet süreçler�n� şek�llend�ren ve genel olarak
ülkelerde benzerl�k gösteren temel aşama ve b�leşenler
bulunmaktadır. En temelde koruyucu a�le h�zmet�n�n tüm süreç
boyunca sürekl�l�k arz eden b�r değerlend�rme, �zleme ve düzenl�
�let�ş�m gerekt�ren meslek� çalışmaları �çerd�ğ� söyleneb�l�r.
H�zmet�n başlangıç noktası koruyucu a�lelere ulaşılmasıdır.
Ardından koruyucu a�le adaylarının başvurusu, koruyucu a�le
model�ne göre yapılan değerlend�rme, sosyal �nceleme ve koruyucu
a�le statüsü kazanılmasına �l�şk�n onay sürec�ne geç�lmekted�r.
Başvuranın koruyucu a�le statüsü alması hal�nde, eşleşt�rme ve
yerleşt�rme sürec� gerçekleşmekted�r. Bu bel�rl� b�r döneme yayılan
yerleşt�rme önces� uyum sürec�n� de �çer�s�ne almaktadır. H�zmet
koruyucu a�le yanına çocuk yerleşt�r�lmes� �le b�tmemekte,
yerleşt�rme sonrası h�zmet�n sona erd�ğ� süreye kadar destek ve
değerlend�rme çalışmalarını kapsayan �zlemeler yapılmaktadır
(Delgado ve P�nto, 2011, s. 1031-1033).

Türk�ye’dek� uygulama değerlend�r�ld�ğ�nde l�teratürde yer alan
noktalar �le örtüşen b�r süreç yapılandırması olduğu görülmekted�r.
Sürec�n temel b�leşenler� olan başvuru, sosyal �nceleme, uygunluk
değerlend�rmes�, yerleşt�rme ve �zleme dah�l tüm aşamalar ülke
genel�nde kullanılan standart formlar ve belgeler yoluyla
yürütülmekted�r. Bu bağlamda tüm h�zmet süreçler� ve
uygulamalar ülke genel�nde eşgüdüm �çer�s�nde yürütülmekted�r.

Uygulamada öne çıkan d�ğer b�r b�leşen, çoklu değerlend�rme
s�stem�d�r. Koruyucu a�le statüsünün ver�lmes�, çocuğun koruyucu
a�le yanına yerleşt�r�lmes� ve h�zmet�n sonlandırılması g�b� h�zmet�n
kr�t�k kararları farklı d�s�pl�nlerden meslek elemanları ve
yönet�c�lerden oluşan koruyucu a�le kom�syonları tarafından
ver�lmekted�r. Öte yandan çocuğun koruyucu a�le yanına
yerleşt�r�lmes�n�n uygun görülmes� hal�nde, meslek elemanları
tarafından �lk yıl her ay, �k�nc� yıldan �t�baren 3 ayda b�r
gerçekleşt�r�len �zlemelerde ev ve okul z�yaretler�n� �çeren �zlemeler
yapılmaktadır. Buna ek olarak k�ş� veya a�leler�n her �k� yılda b�r
başvuru aşamasında �stenen belgeler� yen�lemeler� sağlanmaktadır. 

A�le Odaklı H�zmet Model� Olarak Koruyucu A�le Uygulaması
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Türk�ye’de çocuğun kurum bakımına alınmadan önce akraba veya
sosyal çevres� tarafından desteklenmes�, mümkün olduğunca kend�
doğal yaşam ortamlarında korunması, bakımlarının kend� a�leler�
tarafından sağlanması ve yet�şk�nl�ğe başarılı b�r g�r�ş yapması
hedeflenmekted�r (Yazıcı, 2012, s. 503). Bu �lke çocuğun koruma
altına alınması sonrasındak� pol�t�kalar ve uygulamalara da
yansımaktadır. Bu bağlamda, çocukların b�yoloj�k a�les� ve
akrabaları �le arasındak� bağların korunması ve güçlend�r�lmes�
koruyucu a�le h�zmet�n�n ana b�leşenler� arasındadır (Koruyucu A�le
Yönetmel�ğ�, Madde 16,17).

L�teratür b�yoloj�k a�le ve çocuğun meslek� rehberl�k ve danışmanlık
yoluyla desteklenmes�n� koruyucu a�le h�zmet sürec�n�n öneml� b�r
parçası olduğunu ortaya koymaktadır. A�le yapılarının karmaşıklığı
da göz önünde bulundurulduğunda bu çalışma; çocuk, b�yoloj�k
a�le ve koruyucu a�ley� �çeren uygulamanın karmaşık ve emek
�steyen b�r alanıdır. Çocukların ve a�leler�n yaşamlarında öneml� yer�
olan bu sürece dah�l olanlar arasında �let�ş�m� gel�şt�recek �mkan ve
kaynakların sağlanması g�b� çalışmaları gerekt�rmekted�r
(Austerberry vd. 2013, s. 127).

Türk�ye’de çocuk �le b�yoloj�k a�le arasındak� görüşmelere �l�şk�n
planlamalar meslek elemanları tarafından yapılan değerlend�rmeler
ve çocuğun görüşü d�kkate alınarak yapılmaktadır. Çocuğun
b�yoloj�k a�les�n�n �zlenmes� sürec�nde; a�len�n yaşam koşulları ve ev
ortamı, a�le �l�şk�ler�, çocuklarını z�yaret etme ve �z�nl� alma
durumları, z�yaret ve �z�n sonrası çocukta gözlemlenen davranışlar,
a�len�n çocuğuna bakma �stekl�l�ğ� ve bunun ne kadar gerçekç�
olduğu g�b� konularda aralıklarla gözlem ve görüşmeler
yapılmaktadır. B�yoloj�k a�le �le çocuğun b�rl�kte yaşamalarını
sağlayacak kısa ve uzun dönemde meslek� çalışmalar
planlanmakta, şartların uygun bulunması durumunda çocuğun
a�les� yanına dönüşü değerlend�r�lmekted�r (Koruyucu A�le
Yönetmel�ğ�, Madde16).

H�zmet Sunumunu Besleyen Kültürel
Temeller

Böylel�kle koruyucu a�le h�zmet sürec�n�n farklı yönler�n� �ç�ne
alacak şek�lde kapsamlı tak�b� yapılmaktadır (Koruyucu A�le
Yönetmel�ğ�, Madde. 8,12,16). 
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Çocukların a�le bağlarının korunmasına katkı sunan b�r d�ğer etmen
çocuğun öncel�kle akrabaları ve yakın çevres�nden k�ş�ler�n yanında
koruyucu a�le h�zmet�nden yararlandırılmasını hedefleyen bakış
açısıdır (Koruyucu A�le Yönetmel�ğ�, Madde 8). Türk�ye’de kend�
b�yoloj�k a�les� yanında bakımı sağlanamadığı �ç�n b�r akrabası
(amca, dayı, hala, teyze, ağabey, abla, büyükanne, büyükbaba vb.)
yanında bakımları sağlanan ve korunan (geleneksel koruyucu a�le)
çok sayıda çocuk bulunmaktadır (Karataş, 2007, s. 18). Bu anlamda
çocuk koruma alanında sorumluluğu devlet �le büyük oranda
paylaşan güçlü b�r gen�ş a�le yapısının varlığı kend�n�
göstermekted�r. Günümüzde akraba ve yakın çevre yanında
koruyucu a�le h�zmet model� �le desteklenen çocuk oranı % 21’d�r. 

Türk�ye’de koruyucu a�le h�zmet�n�n öne çıkan d�ğer unsurlarından
b�r� h�zmet�n gönüllülük bağlamı ve çocuklara destek sağlama
odağını korumuş olmasıdır. B�r başka �fadeyle h�zmet, çocukların
yüksek yararı �ç�n a�leler tarafından gönüllülük esası temel�nde
kabul ed�len geleneksel değerlere bağlı b�r h�zmet model� özell�ğ�n�
sunmaya devam etmekted�r (Gökkaya, 2014, s. 614). Bu nedenle
Türk�ye’de koruyucu a�le uygulaması b�rçok ülkeye nazaran özünde
ekonom�k amaçların olmadığı b�r modeld�r. Pek çok ülkede b�reyler
koruyucu a�le h�zmet�n� evden çalışma, �ş kolu veya masraflarını
karşılama aracı olarak göreb�lmekted�r (Jarrett ve Bell�s, 2018, s. 2).
Türk�ye ayrıca bu h�zmet model� yoluyla kazanç sağlama amacı
güden özel ş�rketler�n bulunduğu ülkelerden (Jarrett, T�m ve Bell�s,
Alexander, 2018, s.2; Narey, Mart�n ve Owers, Mark, 2018, s.13-14)
ayrılmakta ve kend�ne özgü b�r yapı sunmaktadır. 

Koruyucu a�le h�zmet�nden yararlandırılan çocuklar �ç�n h�zmette
sürekl�l�ğ�n sağlanması en temel öncel�kt�r. Z�ra çocukların güvenl�,
�st�krarlı ve sürekl�l�k arz eden b�r a�le ortamında olma hakkı vardır
(Font vd. 2018, s. 717). Koruyucu a�le yanındak� çocukların b�r�nc�l
bakım sağlayıcıları �le arasında bağ kurma konusunda
deney�mled�kler� zorluklar ve b�yoloj�k a�leler�nden ayrılmaları,
bağlanma konusunda bel�rl� sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Bu
bakımdan çocukların koruyucu a�leler� �le sağlıklı bağlanma
gerçekleşt�rmeler�n�n uzun döneml� ps�ko-sosyal gel�ş�mler�
açısından faydaları vardır (M�randa, Molla ve Tadros , 2019, s. 400-
401). Ülkem�zdek� kültürel temeller aynı zamanda koruyucu a�le ve
çocuklar arasında güçlü bağlar kurulmasını sağlayab�lmekte,
koruyucu a�leler yanına yerleşt�r�len çocukların h�zmet model�n�n ve
yaşam ortamının sıkça değ�şmes�n�n önüne geçeb�lmekted�r.
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Bu nedenle Türk�ye koruyucu a�le h�zmet model�nde çocuklar
oldukça uzun sürelerle aynı koruyucu a�le yanında yet�şmekted�rler.

Dünya genel�nde koruyucu a�le yanında yet�şen pek çok çocuk
bakım sürec� tamamlandıktan sonra tek başına hayatına devam
etmek zorunda kalmaktadır. Bazı araştırmalarda bu durum
"ps�koloj�k evs�zl�k” olarak adlandırılarak kron�k olarak bu grubun
kırılganlığını oldukça net tanımlanmaktadır (Höjer ve Sjöblom, 2014,
s. 72). Türk�ye’de �se bu durum tam ters� b�r süreçle �lerlemekted�r.
Koruyucu a�le yanından ayrılma süreler� gelm�ş b�rçok çocuk
koruyucu a�le yanından ayrılmadan bu h�zmet model�yle
korunmaya devam etmekted�r. 2020 yılı �t�barıyla koruyucu a�le
yanında reş�t olduktan sonra da aynı koruyucu a�le yanında
hayatına devam eden gençler�n oranı %76’dır.
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H�zmet�n Kapsayıcılığı

Koruyucu a�le uygulamasının etk�nl�ğ� ve yaygınlığı açısından
h�zmet�n kapsayıcı olması önem arz etmekted�r. H�zmetten
yararlanab�len çocuklar, koruyucu a�le olab�lecek k�ş�ler ve
uygulama modeller�ne yönel�k bel�rlenen çerçeve h�zmet�n
kapsayıcılığını gösteren en temel unsurlar olarak ele alınab�l�r.

Mevzuat ve uygulama korunma �ht�yacı olan tüm çocukların
herhang� b�r ayrım gözet�lmeks�z�n koruyucu a�le h�zmet�nden
faydalanab�leceğ�n� göstermekted�r. Ülkem�zde korunma kararı
genel olarak çocuk reş�t olana kadar devam etmekted�r.
Ortaöğren�me devam eden çocukların 20 yaşına kadar,
yükseköğren�me devam eden gençler�n 25 yaşına kadar korunma
kararları uzatılab�lmekted�r. Korunma �ht�yacı olan bu grup
�çer�s�ndek� tüm çocuklar koruyucu a�le h�zmet�nden
yararlanab�lmekted�r (Sosyal H�zmetler Kanunu, 1983, Madde 24-25).
Bunun yanında, çocuğun görüşü ve yüksek yararı d�kkate alınarak,
hakkında bakım tedb�r kararı alınmış refakats�z çocuklar da
koruyucu a�le h�zmetler� dâh�l olmak üzere öncel�kl� olarak a�le
yanında bakım h�zmetler�nden yararlandırılmaktadır (Refakats�z
Çocuk Yönerges�, 2015, Madde 5).

Koruyucu a�le h�zmet�nden yararlandırılan çocukların yaş ve
c�ns�yete göre dağılımını gösteren graf�kler aşağıda yer almaktadır
(Graf�k 8, 9).
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Graf�k 8. Koruyucu A�le Yanına Yerleşt�r�len Çocukların C�ns�yete Göre Dağılımı*
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Koruyucu a�le yanında bakımı sağlanan çocukların c�ns�yet dağılımları �ncelend�ğ�nde 2014
yılından �t�baren erkek ve kız çocukların dağılımının b�rb�r�ne yakın olduğu görülmekted�r.
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Graf�k 9. Koruyucu A�le Yanına Bulunan Çocukların Yaş Dağılımı*
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2020 yılında koruyucu a�le yanında bulunan çocukların %29’u 6-9 yaş aralığında olup
%26,59’u 10-14 yaş aralığında, %15,17’� 0-3 yaş aralığında, %13,3’ü 4-5 yaş aralığında %12,84’ü
15-18 yaş aralığında ve %3,10’u 19 yaş ve üzer�nded�r. Koruyucu a�le yanında bakımı sağlanan
çocukların ortalama yaşının 9 olduğu tesp�t ed�lm�şt�r.

ASHB, 2021, Koruyucu a�le web s�tes� yönet�c� panel� �le er�ş�len modül üzer�nden elde ed�len kurumsal ver�.
www.a�le.gov.tr/koruyucua�le

*

Koruyucu a�le olma şartlarına baktığımızda 25-65 yaş aralığı
arasında olan, en az �lkokul mezunu ve düzenl� gel�re sah�p evl� veya
bekar tüm vatandaşların başvuru yapab�ld�ğ� görülmekted�r.
Çocuğun akrabası ve yakın çevres�nden olan k�ş�lerde bel�rt�len yaş
ve eğ�t�m kr�terler� aranmamaktadır. Bu anlamda koruyucu a�le
olma koşullarının h�zmet�n gerekl�l�kler� ve yaygınlık kazanması
açısında dengel� ve gen�ş b�r yelpaze sunduğunu söylemek
mümkündür. 19
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H�zmet�n kapsayıcılığını etk�leyen b�r d�ğer etmen uygulama
�çer�s�nde yer alan modellerd�r. Korunma altına alınan çocukların
çok çeş�tl� ve farklı �ht�yaçları bulunmaktadır. Bundan dolayı, tek b�r
koruyucu a�le model�n�n tüm çocuklar �ç�n ve tüm açılardan
tamamen uygun olması mümkün değ�ld�r. Bu bakımdan her b�r
çocuğun �ht�yacının mevcut bağlamında değerlend�r�lmes� ve
çocukların kend�ne has gereks�n�mler�n�n karşılanması �ç�n farklı
koruyucu a�le modeller�n�n oluşturulması gerekl�d�r (Fam�ly for
Every Ch�ld, 2015).

Türk�ye’de uygulanan dört adet koruyucu a�le model�
bulunmaktadır. Bunlardan �lk� olan ‘Geç�c� Koruyucu A�le Model�’
ac�l koruma gereken çocukların b�yoloj�k a�le yanına döndürülmes�
veya haklarında uzun sürel� h�zmet planı oluşturulması sürec�nde
en fazla b�r ay boyunca yararlandıkları uygulamadır.

D�ğer b�r model olan ‘Akraba veya Yakın Çevre Koruyucu A�le
Model�’ koruyucu a�le h�zmet� kapsamında öncel�kle terc�h ed�len,
çocuğun kan bağı bulunan akrabaları ya da �let�ş�m �ç�nde olduğu
veya tanıdığı k�ş� ve a�leler�n sağladığı bakımı �fade etmekted�r.

‘Sürel� Koruyucu A�le Model�’ b�yoloj�k a�les� yanına kısa sürede
döndürülme �mkânı bulunmayan çocuklara akraba ve tanıdıkları
dışından kalan k�ş�lerce sağlanan bakımdır.

‘Uzmanlaşmış Koruyucu A�le Model�’ �se özel zorlukları ve �ht�yaçları
olan çocuklara sağlanan bakım model�d�r. Geç�c� koruyucu a�le ve
uzmanlaşmış koruyucu a�le modeller� d�ğer modellere göre �lave
koruyucu a�le eğ�t�mler� alınmasını gerekt�ren daha profesyonel
temell� bakım süreçler�ne �şaret etmekted�r (Koruyucu A�le
Yönetmel�ğ�, 2012, Madde. 4).

Mevzuat �çer�s�nde tanımlanmış olan bu modeller, önceden �şaret
ed�len gönüllük esası yanında b�lhassa özel gereks�n�m �ht�yacı
bulunan çocuklara ve spes�f�k durumlara yönel�k profesyonel b�r
bakım sağlanmasını öngören planlamaların olduğunu
göstermekted�r. Ac�l Durum Koruyucu A�le Model� olarak
adlandırılan uygulama model� üzer�nde sürdürülen güncel
çalışmalar buna b�r örnek teşk�l etmekted�r.
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Koruyucu a�le h�zmet�; çocuklar, b�yoloj�k a�leler ve koruyucu a�leler�
�ç�ne alan çok aktörlü b�r uygulama alanıdır. Çocuğun �y� olma hal�
ve gel�ş�m�n�n sağlanması açısından uygulamanın bütüncül b�r
bakış açısıyla ele alınması, bunun yanında, çocuk ve a�lelere yönel�k
yeterl� ve uygun desteğ�n sunulması gerekmekted�r. Çalışmalar
koruyucu a�le h�zmet� kapsamında �st�krarlı ve besley�c� b�r bakım
sağlanab�lmes� açısından destek mekan�zmalarının öneml�
olduğunu ortaya koymaktadır. Eğ�t�mler ve destekler yerleşt�rme
kal�tes�n�n artırılması, yaşanılab�lecek olan stres ve end�şeler�n
azaltılmasında rol oynamaktadır (Octoman ve McLean, 2014, s. 150).

Ülkem�zde koruyucu a�le h�zmet�nden faydalanan çocuklara ve
koruyucu a�lelere yönel�k sunulan desteklere �l�şk�n çeş�tl� örnekler
aşağıda yer almaktadır. 

H�zmet Kapsamında Sağlanan Destekler

‘Ekonom�k Destekler’

Türk�ye’de koruyucu a�le h�zmet� kapsamında yapılan ödemeler
koruyucu a�lelere ödenen b�r ücret olmaktan z�yade çocukların
bakım, eğ�t�m ve yet�şt�r�lmes� �le �lg�l� �ht�yaçlarının karşılanmasına
yönel�k b�r destek model�d�r. Ödemeler çocuğun söz konusu
�ht�yaçlarının karşılanması amacıyla b�rçok farklı desteğ� �çer�s�ne
almaktadır. Aylık bakım ödemes� olarak adlandırılan temel ödeme
yanında çocukların eğ�t�m g�derler�n�n karşılanması amacıyla yılda
b�r defa, g�y�m �ht�yaçlarının g�der�lmes�ne yönel�k olarak �se yılda �k�
defa �lave ödemeler yapılmaktadır.

Bunun yanında, çocukların kurs ve serv�s ücretler�, sınav ve kayıt
ücretler� �le eğ�t�m ve öğret�mler�ne �l�şk�n her türlü araç gereç ve
malzeme g�derler� karşılanmaktadır. Koruyucu a�lede bakılan
çocukların sağlık harcamalarında 5510 sayılı Sosyal S�gortalar ve
Genel Sağlık S�gortası Kanunu hükümler� uygulanmakta ve
çocuklar genel sağlık h�zmetler�nden ücrets�z
faydalandırılmaktadır. Bunun yanında görmeye, �ş�tmeye yardımcı
ya da d�ş tedav�ler�nde kullanılan tıbb� malzemeler, protez, ortez ve
ortoped�k malzemeler g�b� tedav� ve malzeme g�derler�
karşılanmaktadır. Ayrıca k�ş�sel �ht�yaçları �ç�n çocuklara harçlık
ödemes� yapılmaktadır. Özel gereks�n�m� bulunan çocuklar �ç�n ayrı
b�r ödeme planı oluşturulmuştur. Buna göre bu grup �çer�s�nde yer
alan çocuklara yönel�k aylık bakım ödemes� yüzde ell� artırılarak
yapılmaktadır. (Koruyucu A�le Yönetmel�ğ�, Madde 4, 24, 26;
Koruyucu A�le Ödeme İşlemler� Genelges�, Madde 21). 21
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 ‘Ps�ko-Sosyal Destekler’

Koruyucu a�le yanındak� çocuklar ve koruyucu a�lelere yönel�k
sunulan destekler�n genel ve spes�f�k destekler kapsamında �k�ye
ayrılması mümkündür. Genel destek mekan�zmaları �çer�s�nde yer
alan temel uygulama her b�r dosya �ç�n görevlend�r�len vaka
sorumluları tarafından sunulan desteklerd�r. Bu kapsamda
çocuğun koruyucu a�le yanına yerleşt�r�lmes�n�n ardından sürec�n
�zlenmes� ve çocuk �le a�leler�n karşılaştıkları sorunların çözümüne
yönel�k danışmanlık ve rehberl�k h�zmet� sunulmaktadır (Koruyucu
A�le Yönetmel�ğ�, Madde 16).

Spes�f�k destekler �se her b�r koruyucu a�le ve çocuk özel�nde
sunulan, ayrıca bel�rl� özel durumlara �l�şk�n sağlanan destekler�
�ç�ne almaktadır. Bu kapsamda yakın dönem uygulamalardan b�r�s�
2019 yılında hayata geç�r�len, ergenl�k dönem�ndek� çocuklara
sunulan ps�kolog desteğ� çalışmasıdır. Çocuğun yaşı, sağlığı ve
geçm�ş yaşantısı g�b� değ�şkenler sunulacak desteğ�n n�tel�ğ� ve
kapsamını etk�leyeb�lmekted�r. Örneğ�n ergenl�k dönem�ndek�
çocuklar geçm�şler�nden gelen �l�şk�ler� yönetememe
problemler�nden kaynaklanan, ergenl�k dönem�yle �lg�l� gerg�nl�kler
ve geleceğe hazırlanma kaygısı g�b� b�r d�z� kend�ne özgü güçlük �le
karşı karşıya kalab�lmekted�r. Bundan dolayı ergenl�k dönem�ndek�
çocukların ayrıca desteklere �ht�yaçları olab�lmekted�r (Ge�ger,
Hayes ve L�etz , 2014, s.240).

Uygulamanın amacı ergenl�k dönem�n�n kend�ne özgü ve karmaşık
yönler� göz önünde bulundurularak, çocukların bu dönemde
karşılaşab�lecekler� olası r�skler�n oluşmadan önüne geç�lmes� ve
ortaya çıkan sorunların �se uygun yöntemler yoluyla çözüme
kavuşturulab�lmes�d�r. Uygulama kapsamında dosyadan sorumlu
meslek elemanı �le eşgüdüm �çer�s�nde oluşturulacak bel�rl� b�r plan
doğrultusunda konuya özel görevlend�r�len b�r ps�kolog tarafından
ergenl�k dönem�ndek� çocuklarla b�reb�r görüşmeler yapılması
öngörülmüştür.

‘Eğ�t�m Destekler�’

Koruyucu a�le eğ�t�mler� koruyucu a�leler�n�n h�zmet kapsamındak�
sorumluluklarını yer�ne get�rmes�nde yardımcı olacak b�lg� ve
becer�ler�n kazandırılması amacıyla tasarlanan eğ�t�m ve öğret�m
süreçler�n� �fade etmekted�r. L�teratür, eğ�t�mler yoluyla becer�ler�n�
gel�şt�ren koruyucu a�leler�n süreç �çer�s�nde yüz yüze kaldıkları
sorunlar �le daha �y� b�r şek�lde baş edeb�ld�kler�n� göstermekted�r
(Solomon, N�ec ve Schoonover, 2017, s.11).22

Çocuk Pol�t�kaları Ser�s� / 3 



Koruyucu a�le eğ�t�mler�n�n bakım sağlama tutum ve becer�ler�n�n
gel�şt�r�lmes�, çocuğun davranış problemler�n�n azaltılması,
koruyucu a�leler �le h�zmet sağlayıcılar arasındak� �l�şk�ler�n
�lerlet�lmes� ve koruyucu a�leler�n süreçte daha az yıpranması g�b�
pek çok boyutu bulunmaktadır. 

Genel olarak değerlend�r�ld�ğ�nde koruyucu a�le eğ�t�mler�n� �k�
gen�ş kategor� altında toplamak mümkündür. Bunlardan �lk�,
çocuğun gel�ş�m �ht�yaçları �le çocuğun yönet�m tekn�kler�
hakkında b�lg� sağlamasına dayalı olan becer� temell� eğ�t�mlerd�r.
D�ğer� �se koruyucu a�leler�n rol ve sorumluluklarını anlamasına
yardımcı olunması ve koruyucu a�le olma �le alakalı çok çeş�tl�
konulardak� çabalarında desteklenmes� �ç�n sunulan b�lg� ve
desteklerd�r (akt. Turner, Macdonald, ve Denn�s, 2007, s.7). Koruyucu
a�le eğ�t�mler�n�n ebeveynl�k becer�ler� ve çocuklar üzer�ndek�
etk�ler� üzer�ne yapılan b�rçok araştırma, eğ�t�mlere katılan a�leler�n,
katılmayan a�lelere göre çocuklarla daha az davranış problemler�
yaşadıklarını ortaya çıkarmaktadır (Şah�n, 2019, s. 44).

Türk�ye koruyucu a�le s�stem� koruyucu a�leler �ç�n gel�şt�r�lm�ş,
uygulanab�l�r, prat�k ve çözüm odaklı eğ�t�mler sunarak, koruyucu
a�leler�n çocuklar üzer�ndek� ebeveynl�k becer�ler�n� gel�şt�r�c� b�r
uygulama pol�t�kasına sah�pt�r. Koruyucu a�le eğ�t�mler� �k� kategor�
şekl�nde planlanmıştır. İlk kategor� �çer�s�nde tüm koruyucu a�lelere
yönel�k eğ�t�m konularını �çeren modüller bulunmaktadır. Bu
eğ�t�m paket�n�n hedefler� arasında koruyucu a�le adaylarının
koruyucu a�le h�zmet� hakkında b�lg� sah�b� olması ve çocukların
ps�ko-sosyal gel�ş�mler�n�n sağlıklı b�r şek�lde gerçekleşmes� yer
almaktadır. Modüller �çer�s�nde sürece hazırlık �le �lg�l� konular
yanında bağlanma, travma ve bağımlılık g�b� bel�rl� özel temaları
�şleyen modüller �le becer� kazanma g�b� çok çeş�tl� boyutları ele
alan eğ�t�mler bulunmakta olup (A�le ve Sosyal Pol�t�kalar Bakanlığı
ve UNICEF, 2013, s.7); yürütülen çalışmalar kapsamında güçlenme
ve stresle başa çıkma, sağlıklı geç�şler ve ergenl�k modüller� g�b�
yen� eğ�t�mler �le de paket zeng�nleşt�r�lm�şt�r.  
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İk�nc� kategor� �çer�s�nde �se daha spes�f�k ve uzmanlık gerekt�ren
eğ�t�m modüller�ne odaklanılmıştır. Bu çerçevede, suça sürüklenen
ve suç mağduru çocuklara yönel�k tasarlanan modüller yanında
özel gereks�n�m� bulunan çocuklar hakkında yen� b�r modül
hazırlanmıştır. 

Eğ�t�mler koruyucu a�le b�r�mler�nde görev yapan ve alana yönel�k
deney�m sah�b� olan meslek elemanları tarafından ver�lmekted�r.

Koruyucu a�le eğ�t�mler�n�n �nterakt�f b�r s�stem üzer�ne �nşa ed�ld�ğ�
anlaşılmaktadır. B�r başka �fadeyle, eğ�t�mler�n, koruyucu a�leler�n
yalnızca d�nley�c� rolünde olmasının ötes�nde etk�n öğrenmeler�n�
teşv�k edeb�lecek b�r kurgusu bulunmaktadır (A�le ve Sosyal
Pol�t�kalar Bakanlığı ve UNICEF, 2013, s.18).

‘Mentor Desteğ�’ 

İş b�rl�ğ� �çer�s�nde çalışab�lme, 
D�nleme ve empat� g�b� �let�ş�m becer�ler�ne sah�p olma,
Sorun çözme kapas�tes�n�n gel�şm�ş olması,

Destek mekan�zmaları kapsamında üzer�nde durulab�lecek b�r
d�ğer konu koruyucu a�leler arasında oluşturulan destek ve
paylaşım ağlarıdır. Özell�kle koruyucu a�le sürec�ne yen� başlayan
k�ş�ler�n deney�ml� koruyucu a�lelerden aldıkları b�reb�r destekler ve
koruyucu a�leler arasında oluşturulan destek grupları karşılaşılan
sorunlar ve çözüm öner�ler�ne yönel�k f�k�r alışver�ş�nde
bulunab�lmes�ne olanak sağlamaktadır. Mentor �şlev� gören
koruyucu a�leler meslek elemanları veya a�le üyeler�n�n
sunduğundan daha farklı b�r destek sağlayab�lmekted�r. Bu
mekan�zmaların anlaşıldığını h�ssetme, spes�f�k konularda yardım
alma, teşv�k ed�lme ve b�r topluluğun parçası olduğunu h�ssetme
g�b� faydaları bulunmaktadır. Sosyal h�zmetler�n dışında olmasına
karşın, eğ�t�ml� ve sürec� anlayab�len k�ş�ler�n varlığı koruyucu a�leler
�ç�n yararlı olab�lmekted�r (Brown vd. 2019, s. 381-394).

Türk�ye’de bu kapsama g�ren örnekler�nden b�r�s� 2020 yılında
başlayan rehber koruyucu a�le uygulamasıdır. "Rehber Koruyucu
A�le" uygulamasına �l�şk�n usul ve esaslar �ncelend�ğ�nde
düzenlemen�n korunma �ht�yacı olan çocukların bakım ve
yet�şt�r�lmes� konusunda deney�m sah�b� olan koruyucu a�leler�n,
koruyucu a�le adayları ve yen� koruyucu a�leler �le b�lg� ve tecrübe
paylaşımını amaçladığı anlaşılmaktadır. Bel�rlenen eğ�t�mler� alma
zorunluluğu olan rehber koruyucu a�leler�n;
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Tutum, davranış ve bakış açısı �le olumlu rol model olab�lme, 
Esnekl�k ve zaman yönet�m� sağlayab�lme g�b� çeş�tl� n�tel�kler
taşıması gerekl�d�r.

Paydaşlar Arası İş B�rl�ğ�
Dünya genel�nde çocukların korunması alanında kurum ve
kuruluşlar arası yakın �şb�rl�ğ� ve eşgüdüme dayalı çalışmaların �vme
kazanmıştır. Bu bağlamda, çocuk koruma alanında yetk�l� kamu
�dareler� �le konuyla �lg�l� d�ğer kurum ve kuruluşlar arasında
paydaşlık kurulması ve �ş b�rl�ğ� �çer�s�nde hareket ed�lmes� terc�h
ed�lmeye başlanmıştır.  Koruyucu  a�le uygulamasının çok  yönlü ve
çok b�leşenl� doğası gereğ� farklı aktörler�n sürece dah�l olması
oldukça öneml�d�r. Çocuk Koruma Kanununda (2005) da korunma
�ht�yacı olan çocukların �ht�yaç duydukları destek h�zmetler�n�
sağlamak üzere, �lg�l� kamu kurum ve kuruluşları ve s�v�l toplum
kuruluşları arasında �ş b�rl�ğ� yapılmasına yer ver�lmekted�r (Madde
30).

Tüm dünyada koruyucu a�le uygulamasında rol sah�b� olan öneml�
paydaşlarından b�r�s� s�v�l toplum kuruluşlarıdır. Türk�ye’de
koruyucu a�le üzer�ne yürütülen faal�yetlerde görev alan s�v�l
toplum kuruluşları henüz bu alanda yen� olmalarına rağmen,
koruyucu a�lelere ve h�zmet�n ver�ml�l�ğ�ne yönel�k çocuk koruma
alanına oldukça öneml� destekler sağlamaktadırlar. Özell�kle s�v�l
toplum örgütler�n�n kar amacı gütmeden koruyucu a�le h�zmet�ne
yönel�k kapsayıcı tanıtım faal�yetler� yürütmeler� çocuk koruma
alanında oldukça etk�l� b�r destekt�r. Bunun yanı sıra korunma
gereks�n�m� olan çocuklar 18 yaşını doldurduktan sonra çeş�tl�
sorunlarla karşılaşmaları hal�nde koruyucu a�le dernekler�nden
aldıkları destek ve rehberl�kle sorunlu süreçler� daha rahat b�r
şek�lde atlatab�lmekted�rler (Dal ve Akbaş, 2020, s. 538; Toklucu,
2018, s. 17). Gönüllülük esasıyla faal�yet gösteren STK'ların ve d�ğer
aktörler�n destekler� Türk�ye uygulamasının d�ğer ülkelerden
ayrıldığı öneml� b�r boyutudur.

Konuyla �lg�l� kamu kurumları �şb�rl�ğ� �çer�s�nde hareket ed�lmes�
gereken, alandak� d�ğer öneml� aktörlerd�r.  A�le ve Sosyal H�zmetler
Bakanlığı �le çeş�tl� kamu kurumları arasında kapsamlı �şb�rl�kler�
bulunmaktadır. Örneğ�n koruyucu a�le h�zmet�ne yönel�k
farkındalığın artırılması amacıyla D�yanet İşler� Başkanlığı �le
yürütülen ortak çalışmalar bu kapsamda yer almaktadır.  D�yanet
İşler� Başkanlığı tarafından yapılan yayınlar yoluyla h�zmet�n
koruyucu a�le h�zmet�n�n anlaşılması ve koruyucu a�lel�ğ�n teşv�k
ed�lmes�ne katkı  sunulmaktadır.  İşb�rl�ğ� çalışmaları  ayrıca D�yanet 25
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İşler� Başkanlığının eğ�t�m ve kültürel �çer�kl� faal�yetler� �le görsel ve
�ş�tsel yayın organlarında yoluyla koruyucu a�le h�zmet� tanıtımının
yaygınlaştırılmasına yönel�k planlamaları �çermekted�r. Yayınlarda
çocukların korunmasına yönel�k koruyucu a�lel�ğ�n öneml� b�r sosyal
�şlev� yer�ne get�rd�ğ� vurgulanmıştır. Bu yolla çocukların öz a�les� ve
çevreler�yle �l�şk�ler�n� sağlıklı b�ç�mde devam ett�rd�ğ�n�n altı
ç�z�lm�şt�r (Bay, 2015, s.81).

M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı �le yürütülen �şb�rl�ğ� kapsamında eğ�t�m
müfredatı �çer�s�ne koruyucu a�lel�k konusunun dah�l ed�lmes�ne
�l�şk�n çalışmalar d�kkat çekmekted�r. Bunun yanı sıra Adalet
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve ün�vers�teler �le d�nam�k b�r �şb�rl�ğ�
gel�şt�r�ld�ğ� görülmekted�r (Koruyucu A�le Temell� Çocuk Koruma
S�stem� Çalıştayı Sonuç Raporu, 2020).

Koruyucu a�le h�zmet�nde öne çıkan d�ğer b�r �ş b�rl�ğ� mekan�zması
topluluk temel�ndek� gönüllük esaslı çalışmalardır. Gönül Elç�ler�
projes�n�n toplumda gönüllülük kavramına yönel�k farkındalığının
gel�şt�r�lmes�, toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak gönüllü
sayısının artırılmasını, �nsan kaynağı �ht�yacının güçlend�r�lmes�n� ve
gönüllü çalışmanın yaygınlaştırılmasını amaçlayan b�leşenler�yle
koruyucu a�le h�zmet�n�n topluluk temel�ndek� �ş b�rl�ğ�n� teşv�k
ed�c� b�r yönü vardır.
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Bu çalışmada ülkem�z koruyucu a�le h�zmet�n�n mevcut durumu
çocuk koruma alanındak� güncel gel�şmeler ışığında ele alınmıştır.
Türk�ye’dek� yakın dönem çocuk koruma pol�t�kaları �ncelend�ğ�nde
koruyucu a�le h�zmet�n�n öne çıkan en öneml� h�zmet
modeller�nden b�r�s� olduğu görülmekted�r. A�le odaklı h�zmetlere
ver�len öncel�k �le b�rl�kte koruyucu a�le h�zmet�nden yararlandırılan
çocuk oranında göze çarpan b�r artış olmuştur. Bu bağlamda,
koruma ve bakım altındak� çocuklara yönel�k uygulama �ç�nde yer
alan h�zmet sunum modeller� (Koruyucu A�le H�zmet�, Çocuk Evler�,
Çocuk Evler� S�tes�, Çocuk Destek Merkezler�) karşılaştırıldığında
çocukların şu anda en çok koruyucu a�le h�zmet�nden
yararlandırıldığı anlaşılmaktadır.

H�zmet� b�ç�mlend�ren mevcut pol�t�kalar ve bakış açısı Dünya
genel�ndek� çocuk koruma alanındak� güncel gel�şmeler �le örtüşen
b�r n�tel�k sunmaktadır. Bunun yanı sıra Türk�ye’n�n sosyal ve
kültürel yapısı uygulama açısından kend�ne özgü çeş�tl� boyutlar
ortaya sermekted�r. Bunlar arasında özell�kle merkez� �dare yapısı ve
h�zmet�n tamamen devlet el�yle sunuluyor olması �le kültürel
unsurların da katkısıyla h�zmet�n gönüllük bağlamının korunması
öne çıkan öneml� unsurlar arasındadır. Bunlardan �lk� ülke
genel�nde h�zmet�n sağlıklı b�r planlama ve eşgüdüm �çer�s�nde
yürütülmes�ne katkı sağlarken, �k�nc�s� çocuğun sıkça h�zmet
değ�ş�m� deney�mlemes�n�n engellenerek, aynı koruyucu a�le
yanında �st�krarlı bakım almasının sağlanmasına etk� ed�yor
gözükmekted�r. 

H�zmetten yabancı uyruklu ve özel gereks�n�ml� çocuklar dah�l
olmak üzere korunma �ht�yacı olan çocukların tümünün herhang�
b�r ayrım yapılmaksızın faydalanab�l�yor olması h�zmet�n
kapsayıcılığı açısından öneml� b�r gösterged�r.

H�zmet sunumu ve süreç planlamaları �ncelend�ğ�nde ülke
genel�nde standart uygulamalara olanak sunan b�r yapılanmanın
mevcut  olduğunu  ve   uygulamaların   çocuğu  odağına  alan 
 sağlam 

Değerlend�rme ve Sonuç
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temeller üzer�ne �nşa ed�ld�ğ�n� söylemek mümkündür. Burada
ayrıca, çoklu değerlend�rme s�stem�n�n varlığının çocuğun yararı
açısından uygun kararların alınmasına etk� eden öneml� b�r etmen
olduğu anlaşılmaktadır. 

H�zmet kapsamında sağlanan destekler ekonom�k, ps�ko-sosyal ve
eğ�t�me dönük boyutları olan b�r çerçeveye sah�pt�r. Bu alanda
ayrıca spes�f�k konulara odaklanmış olan uygulamalara
rastlanılmaktadır. 

Çocuk koruma alanındak� d�ğer h�zmetlerde olduğu g�b� koruyucu
a�le uygulamasının etk�nl�ğ� açısından kr�t�k b�r öneme sah�p olan
paydaşlar arası �ş b�rl�ğ� kapsamında kamu kurumlarının yanı sıra
s�v�l toplum kuruluşları �le de artan b�r �ş b�rl�ğ�n�n olduğuna, ayrıca
topluluk temel�nde projeler�n gel�şt�r�ld�ğ�ne tanık olunmaktadır. 

Yapılan �nceleme sonucunda h�zmet�n daha fazla
yaygınlaştırılmasına ve güçlend�r�lmes�ne katkı sunab�leceğ�
değerlend�r�len çeş�tl� hususlara değ�n�lmes� mümkündür. 

Tüm h�zmet sunum modeller� tek tek ele alındığında koruyucu a�le
uygulaması koruma altındak� çocukların en fazla yararlandığı
h�zmet konumundadır. Bununla b�rl�kte kuruluş bakımı olarak
adlandırılab�lecek ortamlardak� toplam çocuk sayısı koruyucu a�le
h�zmet�nden yararlandırılan çocuk sayısının üzer�nded�r. Bu
bakımdan, ben�msenen pol�t�ka ve son dönemde kayded�len
�vmen�n sürdürülerek a�le odaklı h�zmetler�n oransal olarak artışına
katkı sağlayacak çalışmaların devam etmes� öneml�
gözükmekted�r. 

Bununla bağlantılı olarak b�lhassa özel gereks�n�ml� çocukların
koruyucu a�le h�zmet�nden daha fazla yaralanmasını sağlayacak
projeler gel�şt�r�lmes� anlam taşımaktadır. Ayrıca koruyucu a�le
modeller�n�n çeş�tl�l�ğ�n�n ve etk�nl�ğ�n�n artırılmasının da bu sürece
katkı sağlayab�leceğ� düşünülmekted�r. 

Koruyucu a�lelere ve çocuklara yönel�k sunulan eğ�t�m programları
ve destekler ergenlere yönel�k sunulan ps�kolog desteğ� benzer�
uygulamalar yoluyla zeng�nleşt�r�leb�lecekt�r. Ayrıca b�yoloj�k a�leler
�le yapılan meslek� çalışma süreçler� de bu tür eğ�t�m ve destek
uygulamaları yoluyla güçlend�r�leb�lecek b�r alan olarak
durmaktadır.

28

Çocuk Pol�t�kaları Ser�s� / 3 



Günümüz çocuk pol�t�kalarının öneml� b�r b�leşen�, çocukların
alınan  kararlar ve uygulama süreçler�ne katılımıdır. Türk�ye’de
koruyucu a�le süreçler�n�n çocuğu odağa alan b�r yaklaşıma sah�p
olduğu görülmekted�r. Bununla b�rl�kte h�zmetten yararlandırılan
çocukların ve gençler�n koruyucu a�le h�zmet süreçler�ne
katılımlarını artıracak olanakların sunulması ve görüşler�n�
paylaşab�lecekler� platformların gen�şlet�lmes� yen� program ve
projeler kapsamında ele alınab�lecek b�r konu başlığı olarak
değerlend�r�leb�l�r.
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