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Projenin amacı nedir?

“Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2005 yılından bu yana koruma 

altındaki çocuklara yönelik aile temelli bakım hizmetlerinin 

yaygınlaşması ve kurum bakımında kalan çocukların biyolojik 

aileleri ile yeniden bir araya gelebilmesi amacı ile aileye dönüş 

uygulaması yürütüyor. “Aileyi Destekleyerek Çocuğu Güçlendiriyoruz 

Projesi“ ile Bakanlığın mevcut aileye dönüş uygulamasının daha 

sistemli, sağlıklı ve takipli bir şekilde yürütülmesine yönelik 

taleplerin, ilgili politikalarda yer bulması hedefleniyor.”

Proje, koruma sistemine alınan bir çocuğun, koruyucu aile yanında 

ya da kurum içinde geçireceği sürece dair sistemli bir plan 

oluşturulmasını; bu plana biyolojik aileyi güçlendirecek psikolojik, 

sosyal ve ekonomik önleyici – iyileştirici çalışmaların da dâhil 

edilmesi yönünde STK’larla iş birliği sağlamayı amaçlıyor.

Proje, aynı zamanda sahada aile-çocuk uyumu konusunda çalışan 

uzmanlara da ulaşıyor. Uzman eğitimleri ile Koruncuk Vakfı 

tarafından 2020 yılında tamamlanan “Aileye Dönüş Psikososyal 

Destek Modelleme Projesi”nde edinilen bilgi ve deneyimle 

hazırlanan rehberin geliştirilmesi ve tanıtılması amaçlanıyor.



Proje sürecinin yaratacağı etkiler nelerdir?

Biyolojik aileye dönüş sürecinde oluşan önemli sorunların çözümlerinin 

kalıcı olmasında, ekonomik destek sağlamanın yetersiz kaldığını kamu 

kurumlarına ve topluma anlatmak.

Çocuk aileye dönmeden önce ve döndükten sonra ailenin sosyal 

kaynaklarını, becerilerini, psikolojik iyilik halini yükselterek ve 

güçlendirerek çocuk için güvenli ortamı desteklemek.

Alandaki STK’ların aileye dönüşe dair algılarını ölçümlemek, 

deneyimlerini dinlemek ve olumlu dönüşümün bir parçası olmalarına 

katkı sağlamak için alan açmak.

Çocukların aileye dönüşünde yaşayabilecekleri riskleri azaltmak, 

Etkisi kanıtlanmış çözüm önerileri sunarak, Bakanlığın aileye sunduğu 

destek çalışmalarını çeşitlendirmesini desteklemek ve/veya bu yönde 

harekete geçmesini hızlandırmak.

Tüm paydaşlara çocuğun gözünden bakan bir çerçeve sunmak.

Doğru kararların alınması ile çocuğun uzun vadeli aile ortamının 

oluşumuna zemin hazırlamak.

Ailelerin ve çocukların, aileye dönüş sürecinde oluşan soru ve sorunlar 

hakkında taleplerini iletebilmeleri amacıyla Bakanlığın geliştireceği 

destek mekanizmalarına erişilebilirliğini kolaylaştırmak.



Mevcut durumdan farklı ne öneriyoruz? 

Çocuğun kurumdan ev temelli bir bakıma geçişinde (biyolojik aile veya 

koruyucu aile), multidisipliner çalışmalar ile eldeki tüm bilgilerin 

değerlendirilmesini, 

Çocuğun kurumdan ev temelli bir alternatife geçişinde; kalış süresinin, 

programının ve takip şeklinin belirlenmesini,  

Aileye dönüş sürecinde sunulması gereken destek çalışmalarının 

yapılandırılmasını ve çocuk ile aile henüz bir araya gelmeden gerekli 

uyum çalışmalarının gerçekleştirilmesini,

Aileye dönen çocuk için Bakanlığın ve diğer kamu kurumlarının sistemli 

takip mekanizması işletmesini,

Danışmanlık tedbiri ile sağlanan mevcut hizmet modelinin ötesinde, 

süreç boyunca aileye psikososyal destek verilmesini ve koşullar uygunsa 

bunun aile evinde yapılmasını, 

Bakanlığın risk önlemeye ve bağları tekrar kurmaya yönelik psikososyal 

müdahale sistemini ve ekibini kurmasını, 

Çocuğa dair kararlar alınırken çocuğun, biyolojik ailenin, sosyal 

çalışmacının, varsa aile ile çalışan uzmanın ve koruyucu aile gibi sürece 

dahil tüm tarafların birlikte çalışmasını öneriyoruz.



Koruyucu ailelerden, sistem içinde değişmesi gerekenlere dair yapıcı 

yorumların toparlanması için aracı olmaları, 

Devlet koruması geçmişi olan yetişkinlerden tecrübelerinin duyulması için, 

deneyimlerini paylaşarak destek olmaları,

İlgili meslek örgütlerinden biyolojik aileyi iyileştirmenin çocuğun gelişimindeki 

rolüne dair bilimsel bilgi ve görüşle katkı sunmaları,

Hukukçulardan mesleki görüş vermeleri, 

Tüm taraflardan metin içeriğine katkı sağlamaları ve kampanyanın 

yaygınlaştırılması için destekçi sayısının artırılması beklenmektedir.

STK’lardan neler bekleniyor?
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Bakanlığın aileye dönüş programında yapısal değişikliklerin başlaması,

Ekonomik desteklerin yanı sıra yapılandırılmış psiko-sosyal çalışmaların 

da aileye dönüş sürecinde yer alması ve takip edilmesi,

Kurum bakımından aileye döndürülecek çocuklar için aileyi dahil eden 

sistemli bir uyumlandırma programının teşvik edilmesi,

Bakanlığın saha uzman sayısının artırılması,

Koruyucu ailelerin, bakım sorumluluğunu aldıkları çocukların biyolojik 

ailelerine dönme sürecinde karar alma ve uyumu destekleme 

aşamalarına katkı sunabilmesinin önünün açılması,

Meslek uzmanlarının konunun hassasiyetine yönelik farkındalıklarının 

artması hedefleniyor.

Projenin sonunda nasıl bir sonuç bekleniyor?



Aileyi Destekleyerek Çocuğu Güçlendiriyoruz Projesi, AB Başkanlığı 

tarafından AB desteği ile yürütülen Sivil Toplum Destek Programının III 

Dönemi kapsamında fonlanmaktadır. Sözleşme Makamı Merkezi Finans 

ve İhale Birimidir.

Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Koruncuk Vakfı’nın  

sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.


