
Aileyi Destekleyerek Çocuğu Güçlendiriyoruz Projesi
İletişim Kampanyası Ortak Taleplerimiz ve Beyanımızdır

Koruncuk Vakfı olarak STK’larla işbirliği içinde “Aileyi Destekleyerek 
Çocuğu Güçlendiriyoruz” Projesi kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı’nın yürü�üğü “aileye dönüş” uygulamasının daha sistemli, sağlıklı ve 

takipli bir şekilde yürütülmesine yönelik taleplerini dile getirdiği bir iletişim 

kampanyası başla�ık.

İletişim kampanyasını oluşturan ve destek veren sivil toplum kuruluşları;

İstanbul Koruyucu Aile Derneği, Çi� Aile Terapileri Derneği, Bebek Ruh Sağlığı 

Derneği, Bizim Çocuklar Gençlik Akademisi, İzmir Koruyucu Aile Derneği, Denizli 

Koruyucu Aile Derneği, Maraş Koruyucu Aile Derneği, Maya Vakfı, Kalben Derneği,

Malatya Yurtlardan Ayrılanlar Derneği, Hayat Sende Derneği, Kırmızı Çocuklar 

Derneği, Benim Yuvam Derneği.
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Aileyi Destekleyerek Çocuğu Güçlendiriyoruz Projesinin odak

grup toplantısı ve kampanyacılık eğitimlerinde ortaya çıkan ortak

söylemimiz;

Dönüş sisteminin; koruyucu aile, biyolojik aile, çocuk unsularıyla bir 

bütün olarak değerlendirilmesini önemsiyoruz. Sistemin tamamlayıcı 

unsurları olan kurumların, uzmanların ve bakım verenlerin, sistemin 

döngüsü içinde aktif bir şekilde rol almasının gerekliliğine inanıyoruz.

Sistemin daha sağlıklı yürümesi için işbirliği yapmayı ve aşağıdaki 

çözümleri öneriyoruz;

Aile takip sisteminin standartlaştırılmış bir takvim sistemiyle 
gerçekleştirilmesi,

Tüm sistemin kişisel inisiyatiflerden bağımsız, ihtiyaçlar ve çocuğun 
yüksek menfaati odağında, uygulamalarda standartlaşmış bir 
yaklaşımla olması gerektiği,

Sistemin sorunlarını çözerken, gerekli bütçenin ayrılması, bütçenin 
verimli kullanımı, doğru personelin seçimi ve yetkilendirilmesi,

Meslek elemanlarının güçlendirilerek sistemin de güçlendirilmesine 
katkı sağlanması.

Dijital ortama taşınmış, şeffaf bir takip sisteminin oluşması, koruma 
altındaki çocuklara tanınan sağlık, eğitim, memuriyet haklarının, aileye 
dönüş sistemi içinde kademeli ve yapılandırılmış bir metotla, 
çocukların hak kaybına uğramasına neden olmadan muhafaza 
edilmesi,



Aileye dönüş her ne kadar önemli olsa da bu dönüşlerin hızlı olduğu, 

biyolojik ailenin ve çocukların bu dönüşlere hazırlanmadığı, bundan 

dolayı da ilişkilerin zedelendiği ve çocukların travmatize olduğu bir 

sürecin yaşanmasını istemiyoruz. Bu nedenle;

Kampanya Sözcüleri: Görkem Demirdöğer Güller, Koruncuk Vakfı

                                                  Funda Dicle, Benim Yuvam Derneği

Aileye dönüş kararı vermeden önce sorgulanması gereken en kritik 
unsur “döneceği ortamda çocuk için fiziksel ve cinsel istismar riski” 
olup olmadığıdır. İstismar riskleri elenmeden biyolojik aileye dönüşler 
olmamalı şartının altının çizilmelidir.

Ailenin kendi ekonomik kaynakları ile ilgili kaygıları olabilir fakat 
ailenin ekonomik olarak desteklenmesinin tek başına yetersiz 
kalabileceği unutulmamalıdır. Uzun süreli ve sürdürülebilir bir iyilik 
hali/güvenlik için, biyolojik ailenin psikolojik ve sosyal olarak da 
desteklenmesi ve mevzua�aki ilgili hükümlere uyma gerekliliği 
önceliklendirilmelidir.

Koruyucu ailelerin sistemin bir paydaşı olduğu geçiş sürecinde onların 
da psikolojik şartlarının iyileştirilmesi, ve karar alma süreçlerinin aktif 
katılımcısı olmaları önemlidir. 

Çocuk biyolojik ailenin yanına dönmeye hazırlanırken çocuğun 
yaşamındaki mevcut kişiler (bakım verenler, çocuğun hayatındaki 
önemli kişiler-figürler)sistemin dışında bırakılmamalıdır. Çocuğun 
yaşanmışlıklarla bağı uzmanların kontörlünde desteklenmelidir.

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 Birliği’nin maddi desteğiyle hazırlanmıştır. İçerik tamamen Koruncuk Vakfı
sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.


