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Korucuk
Vakfı
Türkiye

1979 yılında kurulan Vakıf çocukların güçlü, özgüvenli, üreten,
değer yaratan sorumlu bireyler olarak toplumda yer almalarını
sağlamak amacıyla, temel ihtiyaçları ve eğitime erişimleri risk
altındaki çocuklara sosyal, psikolojik ve ekonomik açıdan önleyici, koruyucu ve iyileştirici çözümlerle barınma, eğitime erişim
ve danışmanlık hizmetleri sunuyor. Vakıf çatısı altında büyüyen
18 yaşını doldurmuş gençlere ise değişen kapsam ve seviyelerde sosyal, psikolojik ve ekonomik destekler veriyor. Vakıf ayrıca,
sosyal hizmet model ve çalışmaların ulusal düzeyde yaygınlaştırılmasına, bu yolla çocuk hakları konusunda toplum farkındalığının artırılmasına yönelik çalışmalar yapıyor. Yirmiden fazla sivil
toplum kuruluşu ile kurulmasına öncülük ettiği Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu ile çocuk haklarının korunması ve bu haklara erişimdeki risklerin azaltılması için çalışıyor.

L’Accueil
Çocuk
Koruma
Merkezi
Belçika

1989’de kurulan L’Accueil Çocuk Koruma Merkezi, ilişkisel veya
kişisel zorluklardan dolayı işlevini geçici bir süre sağlayamayan
ebeveynlerin 0-6 yaş grubu çocukları için barınma, terapi amaçlı
eğitim ve çocuğun fiziki, psikolojik ve duygusal durumunu değerlendiren kapsamlı bir sağlık kontrol hizmeti sunuyor. 2003’de
kurduğu Çoklu Aile Gündüz Merkezi ile ailelerin işlevselliğini geliştirecek çalışmalar yürütüyor. Ailelerin çocukları ile yeniden bir
araya gelme sürecini güçlendirmek için birleşme öncesinde ve
sonrasında psiko-sosyal/psiko-eğitimsel destekler vermektedir.
Merkez 2006’dan bu yana Erken Yardım Hizmeti projesi ile engelli çocukların ailelerine yönelik eğitim, sosyal ve psikolojik destek
hizmetleri vermektedir. L’Accueil kötü muamele, istismar veya
ihmal durumlarında çocuk koruma ve aileye yardım için ailelerin
yanı sıra çeşitli sosyal veya adli hizmet kurumları ile iş birliği içinde çalışmaktadır.
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Giriş ve Gerekçe
Sosyal hizmet, korunma ihtiyacı olan çocuk olgusunu ortaya çıkaran nedenlerin
saptanmasına ve bu nedenlerin ortadan kaldırılmasına veya sonuçlarının hafifletilmesine yönelik uygulamalarıyla sorunu sahiplenir.

Sosyal hizmet, çocuk hakları ihlallerinin
önlenmesinde önemli bir işleve sahiptir.

Her çocuk kendi öz ailesi yanında yaşama hakkına sahiptir. Bu hak, ülkemizin
de taraf olduğu, başta 1989 tarihli Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde olmak üzere,
diğer ilgili tüm uluslararası bildirge ve belgelerde de geçmektedir. Diğer taraftan,
korunma ihtiyacı olan çocuklara yönelik uygun seviyelerde sosyal koruma sistemlerinin oluşturulması, sosyal dışlanma ile mücadele gibi bileşenleri ile proje,
AB müzakere fasıl başlıklarından “Fasıl 19- Sosyal Politika ve İstihdam” alanına
girmektedir. Çocukların ailelerinden ayrılarak devlet korumasına alınmalarının
temel nedeni, çocuklara ilişkin riskli durumların tespit edilmiş olmasıdır.

Her çocuğun kendi öz ailesi yanında
yaşama hakkı vardır.

Koruncuk Vakfı, 2017 yılında Bolluca Çocukköyü’nde kalmakta iken aile yanına
dönmesine karar verilen çocukların, takibini daha sistematik yürütmek ve aileye
dönüş aşaması hızlı olan vakalarda, uyum sürecini desteklemek amacıyla kendi
pilot uygulamasını başlatmıştır. Bu çalışma kapsamında bir yandan ailelerin tümüne hem psikolojik hem de sosyal destek sunulurken, diğer yandan yeniden
birleşme sürecinde yaşanan sorunlar daha yakından görülmüştür.
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Proje Amacı:
Aileye Dönüş - Psikososyal Destek Modelleme Projesi” ile Türkiye’de mevcut yeniden birleşme programını iyileştirmeye yönelik uygulanabilir bir model önerisi
sunmak üzere yola çıkılmıştır. Bu kapsamda, aile desteği ve ev temelli çocuk koruma sistemi konusundaki köklü deneyimleri nedeniyle AB’deki uygulamaların
incelenmesi ve iyi uygulamaların ülkemizdeki sosyal hizmet uygulamaları ile kaynaştırılarak iyileştirilmesi hedeflenmiştir.
Proje kapsamında belirlenen hedefler 3 ana başlıkta toplanmıştır:
İnceleme: Proje ile AB ülkelerinde uygulanan kurum
bakımı modellerini ve biyolojik aileye geri dönüş
modellerinde aile destek süreçlerini incelemek
Model geliştirme: Türkiye'de uygulanan Aileye Dönüş
programının iyileştirilmesi amacıyla toplumsal yapımızla
AB’deki iyi uygulamaların kaynaştığı bir model geliştirmek
Politikalara etki etme: Proje sonunda elde edilen çıktılar
üzerinden oluşturulan örnek program önerisini Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve politika yapıcılar
ile paylaşmak.
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Proje Faaliyetleri
Projenin 3 temel faaliyet alanı bulunmaktadır:

1

Avrupa’daki iyi uygulamaların
incelenmesi
Türkiye’de Koruncuk Vakfı olarak geliştirilen modelin uygulama aşamalarının
takip edilmesi

3

2

Elde edilen bilgiler ve sonuçlar üzerine
Türkiye’de uygulanabilir model önerilerinin çıkarılması

İş birliği ve iyi uygulamaların paylaşılması esasına dayanan projemizde, 6 farklı
Avrupa ülkesinde çocuk koruma sistemi ve aile yanına dönüş uygulamaları saha
ziyaretleri ve literatür taraması yöntemleriyle incelenmiştir.
Masa başı yapılan araştırmaların yanı sıra, Avrupa’dan iş birliğine gidilen kurumlar aracılığı ile farklı ülkelerdeki uygulamalar daha detaylı incelenmiştir. Belçika
ve Almanya ziyaretleri ile kurumlar ve uygulamalar yerinde incelenmiştir. Tüm
dünyayı etkileyen COVID-19 salgını nedeniyle Hollanda, Bulgaristan ve Çek Cumhuriyeti ülke uygulamaları, bu ülkelerden Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile yapılan çevrimiçi toplantılarla örnek modeller üzerinden değerlendirilmiştir. Detaylı
literatür taraması ile de Finlandiya’daki uygulamalar incelenmiştir.
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Sivil Toplum İş birliği ve Diyalog Geliştirme
Proje Belçika’dan L’Accueil ortaklığı ile yürütülmüştür. Projenin her aşaması
L’Accueil ile iletişim içinde, AB ve Türkiye STK’ları arasında bilgi ve deneyim aktarımı amacına uygun olarak, birlikte ve titizlikle planlanmıştır.

Koruncuk Vakfı ve L’Accueil, proje lansmanı için projenin ilk ayında İstanbul’da
bir araya geldi.

Uzaktan toplantılar ve yazışmalar ile sürekli güncellenen iş birliği, Belçika’ya
yapılan saha ziyareti ile güçlendirilmiştir. Avrupa ülke incelemelerinin tümü
L’Accueil ile birlikte gerçekleştirilmiştir. STK’lar arası çalışma sisteminin yakından
incelendiği Almanya saha ziyaretine L’Accueil yetkilileri de katılmıştır. Projede
incelenen diğer tüm ülke toplantılarına da L’Accueil ekibi katılarak, Avrupa’daki
çocuğa yönelik diğer sosyal hizmet uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmuştur.
Böylece, hem Türkiye’den Koruncuk Vakfı proje ekibi hem de L’Accueil ekibi bilgi
ve tecrübelerini geliştirme fırsatı bulmuştur.
Avrupa ülke incelemeleri ve ortak toplantılar, diğer Avrupa ülkelerinden uzmanlar ile güçlü işbirliklerinin geliştirilmesine zemin hazırlamıştır.
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Aileye Dönüş Sistemi Nedir?
Çocuk ve aile arasındaki ilişkiler çocuğun psikososyal gelişiminde ve kişilik kazanmasında önemli rol oynar. Çocuğun
sağlıklı bir aile ortamında yetişmesi; güvenli bağlanma, gelecekte sağlıklı sosyal ilişkiler kurabilme ve toplumsal yapıların
içerisinde var olabilme hususlarında büyük önem taşır.
Aileye Dönüş Sistemi, ekonomik veya sosyal yoksunluk nedeniyle koruma altındaki çocukların gerekli destekler verilerek
aile yanında gelişimini tamamlaması için uygulanan sosyal
hizmet modelidir.

•
•
•

•
•
•
•

Çocuk İçin Faydaları Nelerdir?
Çocuğun sağlıklı psikososyal ve kişisel gelişiminin desteklenmesi
Çocuk ve aile arasında sağlıklı ilişkinin ve güvenli bağlanmanın gelişmesi
Sağlıklı sosyal ilişkilerin kurulması ve toplumsal hayata katılım

Aile içerisinde çocuğun gelişimini olumsuz etkileyecek unsurların olmaması şartı ile;
Danışmanlık tedbiri
Eğitim tedbiri
Sağlık tedbiri
Sosyal ve ekonomik destek
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Avrupa’daki İyi Uygulamalar
Proje kapsamında, Avrupa’nın çeşitli ülkelerine çocuk koruma sistemi, devlet
koruması gerektiren çocuklar için mevzuat, koruyucu aile ve aileye dönüş süreçleri ile ilgili ülke uygulamalarını yerinde incelemek için seyahatler planlanmıştır.
Belçika ve Almanya’da, hem belediyelere bağlı resmi sosyal hizmet kurumlarının
temsilcileri ile hem de alanda hizmet veren sivil toplum kuruluşları ile bir araya
gelinerek, o ülkedeki mevzuat ve uygulamalar incelenmiştir. COVID-19 salgını
nedeniyle fiziki seyahat yapılamayan Hollanda, Bulgaristan ve Çek Cumhuriyeti
ülke incelemeleri uzaktan çevrimiçi toplantılar ile gerçekleştirilmiştir. Finlandiya
ise literatür taraması yöntemiyle incelenmiştir.

6
Avrupa’da incelenen
ülke sayısı

Berlin, Almanya_ Compass’ın Come Back Projesi’nde,
koruyucu sistemden aile yanına dönmesi uygun olan
çocuklarla ilgili tüm tarafların dahil olduğu iki yıllık takip
sisteminin süreci anlatılıyor

● Belçika ve Almanya,
yerinde ziyaret
● Hollanda, Bulgaristan ve
Çek Cumhuriyeti,
çevrimiçi toplantılar
● Finlandiya, literatür
taraması
Berlin, Almanya_ Berlin-Casablanca’nın Panke-Haus Projesi’nde çocuklar ve aileler, kurumun evlerine yerleştirilerek yoğunlaştırılmış ve bütüncül bir psikoeğitim yaklaşımı
ile destekleniyor
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İyi Uygulama Paylaşımı Toplantıları
Koruma altına alınan çocuklara yönelik devlet koruma ve bakım modelleri ile
çocuğun biyolojik ailesine dönüş sürecindeki iyi uygulamaların paylaşılması
amacıyla iki farklı dönemde “Avrupa’da İyi Uygulamalar Paylaşımı Toplantısı”
gerçekleştirilmiştir.
Türkiye’de çocuğun biyolojik aile yanına dönme sürecinde uygulanabilir model
önerilerinin hazırlanması için Avrupa Birliği ülkelerinden ve Türkiye’den uzmanların katılımıyla toplantılar yapılmıştır.

13-14 Mart
2020

3 Aralık
2020

4 Aralık
2020

A

B

C

Aileye Dönüş
İyi Uygulamalar
Sempozyumu

Avrupa
İyi Uygulamaları
Paylaşım Toplantısı

Aileye Dönüş
Çalıştayı

Aileye Dönüş İyi Uygulamalar Sempozyumu, 13-14 Mart 2020
Sempozyumda Almanya ve Belçika’dan uzmanlar iyi ülke uygulamalarını ve konuyla ilgili bilgi ve deneyimlerini, alana ilgi duyan Türkiye’den uzmanlar ve STK
temsilcileri ile paylaşmıştır. Türkiye’deki Aileye Dönüş sistemi Bakanlık uzmanlarınca katılımcılara aktarılmış, Koruncuk Vakfı’nın pilot uygulamasından vaka
örnekleri sunulmuştur. Sempozyum kapsamında, proje ile elde edilen iş birliği
ve deneyim süreçlerini birleştirmek ve Türkiye’de çocuğun biyolojik aile yanına
dönme sürecinde uygulanabilir model önerileri hazırlamak amacıyla Türkiye’deki uzmanlarla ayrıca toplantılar düzenlenmiştir.
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13-14 Mart’ta İstanbul’da gerçekleştirilen toplantıya 37 kişi katıldı. Almanya ve Belçika
örnekleri ile birlikte Koruncuk Vakfı’nın saha incelemelerinden gözlemlerini ve vaka
sunumlarını dinleyen katılımcılar, grup toplantılarında çalışmaların aksayan yönlerini
tartıştılar ve iyi örnekler üzerinden ülkemizde uygulanabilir önerilerini paylaştılar.
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Avrupa İyi Uygulamalar Paylaşım Toplantısı, 3 Aralık 2020
3 Aralık 2020’de Belçika, Çek Cumhuriyeti, Hollanda, İngiltere ve Türkiye’den STK
temsilcileri ile saha uzmanları ve akademisyenlerin çevrimiçi katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda uzmanlar, ülkelerinde çocuğun korunması amacıyla uygulanan sosyal hizmet ve aile güçlendirme çalışmaları ile ilgili bilgi ve deneyimlerini
paylaştılar.

3 Aralık 2020 Belçika, İngiltere, Hollanda ve Çek Cumhuriyeti’nin
sunumları çevrimiçi gerçekleştirildi.

120+

Projede bilgi paylaşımı yapılan
ve diyalog geliştirilen
uzman sayısı
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Aileye Dönüş Çalıştayı, 4 Aralık 2020
4 Aralık 2020’de gerçekleştirilen çalıştayda ise, kurum ya da koruyucu aile bakımından biyolojik aile yanına dönüşte yaşanan sorunlar ve sistemdeki eksiklikler,
konunun ilgili tüm tarafları ile tartışmaya açılmış, Koruncuk Vakfı’nın projede
elde ettiği bilgiler ve uzman görüşleri ışığında geliştirdiği model önerisi tartışılmıştır.
Toplantılar bir yanıyla çocuğun korunmasına yönelik farklı bakım örneklerinin
incelenmesine, ülkemizin ihtiyaçlarına yönelik ve çocuğun güvenliğini ön planda tutacak bir modelin geliştirilmesine katkıda bulunurken, diğer yandan Türkiye’den ve Avrupa’dan uzmanlar arasında diyaloğun güçlendirilmesine de aracılık
etmiştir.

4 Aralık 2020 Çevrimiçi gerçekleştirilen Aileye Dönüş Çalıştayı’nın
ardından projenin kapanışı yapıldı.
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Aileye Dönüş Süreçleri: Ülke Çıkarımları ve Ortak Noktalar

Avrupa’daki çocuk koruma politikalarının
ortak yönleri
Bulgular, çocuk koruma konusunda Almanya, Belçika,
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya ve
Hollanda’da yürürlükteki uygulamalar incelenerek
derlenmiştir.[

Sosyal Hizmet Uygulama Aşamaları
1. Merkezi yönetim, yasal çerçeveyi belirler.
2. Belediye ve yerel yönetimler, temel destekleri
sağlar.
3. Fon sağlanan STK’lar aracılığı ile hizmet
götürülür ve denetlenir.

Devlet, ailenin sorununa göre uygun
STK’ya yönlendirir.

“Her çocuk, ailesi ile büyüme ve kendisini
ilgilendiren kararlara katılım hakkına
sahiptir.” Bu prensip, ilk günden itibaren
tüm çocuk koruma sürecinde uygulanır.
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6 ay - 2 yıl arası
Aile, kendisine verilen hizmetlerden faydalanıp
şartlarını düzenleyebilirse, çocuğu geri alabilir.

Yerel yönetim ve STK’ların Rolü
Sivil inisiyatiﬂer çocukların güvenliğini tehdit
edecek riskleri hızla tespit etmekte devletin en
önemli paydaşıdır.

SONUÇ:

• Ülkenin refah seviyesi yükseldikçe, biyolojik aileyi
güçlendirme odaklı çalışmalar benimseniyor.
• Devlet ve STK işbirliği sayesinde, aile temelli modeller
daha güçlü çalışıyor.
• Aileye dönüşün her aşamasında, çocuk ve ailenin
kararlara katılımı sağlanıyor.
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Model için altyapı: Pilot Uygulama ve Çalıştay
Koruncuk Vakfı’nın, 2017 yılında, aile yanına dönen çocukların takip ve aileye
dönüş sonrası uyum sürecini desteklemek amacıyla başlattığı pilot uygulama,
Aileye Dönüş-Psikososyal Destek Modelleme Projesi kapsamında bilgi ve deneyim paylaşımları ile genişletilmiş ve uygulama sonuçları takip edilmiştir.
Bu pilot çalışma kapsamında, 27 çocuk ve ebeveynlerinin katılımıyla toplam 12
aile ile gerçekleştirilen saha uygulaması çalışmaları sonucunda bir “Aileye Dönüş
Modeli” önerisi oluşturulmuştur.
Pilot uygulama; her ailenin kendi evinde, aile terapi seansı düzeni içinde yürütülmüştür. Devlet bakımından biyolojik ailesi yanına dönen çocuklar ve aileleri
ile düzenli teması yürüten sosyal hizmet uzmanı, ailelerle proje hakkında bilgi
paylaşımı gerçekleştirmiştir. Bu süreçte, çalışmaya katılmak isteyen gönüllü aileler mevcut ihtiyaçları ve aile yapıları da göz önüne alınarak, psikolojik destek
ekibine yönlendirilmiştir.

12

27

Projenin desteklediği
aile sayısı

Projeden faydalanan
çocuk sayısı

Terapi süreci, biri çocuk ve ergen diğeri ise aile terapisi alanında uzmanlaşmış iki
uzman psikolog tarafından yürütülmüştür. Toplamda 27 çocuk ile birlikte anneleri/babaları/bakımlarından sorumlu kişiler bu uygulamadan doğrudan faydalanmıştır. Aileleri belirli aralıklarla ziyaret eden psikologlar; ebeveyn becerilerini
geliştirme, aile içinde iletişim becerileri arttırma, bağlanmayı güçlendirme ve
travmalara odaklı seanslar gerçekleştirmiştir.
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Bu süreçte sosyal hizmet uzmanı, ailelerle düzenli olarak iletişim kurarak onların
ekonomik ve sosyal destek ihtiyaçları takip etmiştir. Bu ihtiyaçlar bazen Koruncuk Vakfı’nın sunduğu desteklerle, bazen de ihtiyacın niteliğine göre ailenin ulaşabileceği kaynakları belirleyip yönlendirmeler yoluyla karşılanmıştır.
Ailelerle yapılan bu çalışmalar süresince saha ekibi, düzenli olarak sahadaki çalışmayı denetleyen ve yön veren süpervizörlerle bir araya gelmiştir. Uygulamalar,
hem süpervizörlerin yönlendirmeleri ve yapılan literatür araştırmaları hem de
diğer ülkelerden edinilen bilgi ve uygulamaların sentezlenmesi ile geliştirilmiştir.
Bazı aileler çalışmalardan kısa sürede çok iyi sonuçlar alırken, bazı ailelerin daha
fazla zamana ihtiyaç duyduğu gözlenmiştir. Çalışmalara düzenli katılım göstermeyen aileler de mevcuttur.

Kılavuz, aile ve çocukların deneyimlerine
dayanarak geliştirildi
Pilot uygulama sürecinde uygulanan yöntemler, aileler arasında görülen farklılıklar ve süreçte yaşanan zorluklar, daha etkili bir uygulama modeli ortaya koymak açısından değerlendirilmiş, bunun sonucunda “Aileye Dönüş Psikososyal
Destek Modeli” kılavuzu oluşturulmuştur.

Berlin Kinderschultz
Zentrum’da terapi için
kullanılan oyun odalarında çocuklarla travma
çalışmaları yapılıyor.
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Sonuç ve Değerlendirme
Proje ekibi, bir yıl boyunca Türkiye’de devlet korumasından biyolojik ailelerinin
yanına döndürülen çocuklar ve bu çocukların aileleri ile çalışmalar yürütmüştür.
Ayrıca, Avrupa’daki çeşitli ülkelerin çocuk koruma sistemleri, yasal mevzuatları ve yürürlükteki aile yanına dönüş uygulamaları incelenmiş, ülkelerin sosyal
hizmet sistemlerinde öne çıkan iyi uygulamalar incelenmiştir. Proje kapsamında
gerçekleştirilen tüm çalışmalar dahil, Türkiye’deki ailelerle gerçekleştirilen saha
çalışmaları ile elde edilen veriler ve Avrupa ülkelerinde çocuk koruma alanındaki
iyi örnekler ışığında Türkiye sistemine uyarlanabilecek bir model önerisi oluşturulmuştur. Sahada çalışılan ailelere dair gözlemler, aile yanına dönüş sürecinde
ortaya çıkan problemlerin aslında çocuk aileye dönmeden önce kendini belli ettiğini göstermektedir.

Lüksemburg, Belçika:
Psiko-Medikal Enstitüsü’nde çatışmalı ailelerden
gelen çocukların psikolojik
güçlendirilmesinin yanı sıra
ailelere verilen rehberlik ve
takip hizmeti hakkında bilgi
paylaşımı yapıldı.
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Aile yanında büyümek her çocuğun hakkıdır ancak, çocuğun fiziksel veya duygusal sağlığını tehdit edecek durumlar karşısında çocukları korumak yetişkinlerin
ortak görevidir. İlk ve en etkili adım bu tip tehlikelerin daha oluşmadan önce
giderilmesi için önleyici çalışmalar yapmaktır. Çocukların ailelerinden ayrılarak
devlet korumasına alınmalarının temel nedeni, çocuklara ilişkin riskli durumların tespit edilmiş olmasıdır. Bu yüzden, çocukların aileleriyle yeniden birleşme
süreçlerinde, ailenin değerlendirmesinin yapılması ve süreç boyunca takip edilmesi büyük önem taşımaktadır.
Aileye dönüşten sonra çocukların sisteme geri dönmemesi ve yeni travmaların
yaşanmaması için dönüş sürecinde ailelerin yakından ve kapsamlı bir şekilde
desteklenmesi gerekmektedir. Elde edilen sonuçlar yakın bir destekle, aile ve
çocukların bu zorlu uyum sürecinde başarıya ulaşmasının mümkün olduğunu
göstermektedir.
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