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Denizli Koruyucu Aile Derneğinin kurucusu Ayfer Doğan’ın 

hayatı bundan tam 22 yıl önce koruyucu ailelik ile ilgili bir 

televizyon programını izlemesiyle değişti. Kendisi öğretmen 

olan Ayfer Hanım, önce sisteme hakim oldu, sonra sistemin 

iyileştirilmesi için projeler hayata geçirdi. Kendi deyimiyle 

“sisteme kafaya taktı”. 

İki biyolojik oğlu ve koruyucu ailesi olduğu dört tane de kızı 

var. Bugüne kadar yüzlerce çocuğun hayatına dokunan Ayfer 

Doğan’ın anlattıklarını dinlerken, insan bir kere daha 

koruyucu aile modelinin devlet koruması altındaki yaklaşık 20 

bin çocuğumuz için neden bu kadar kıymetli 

olduğunun farkına varıyor.  İngiltere, 

Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde devlet 

koruması altında çocukların neredeyse 

yüzde 85’i koruyucu aileler ile yaşarken, 

ülkemizde bu oran yüzde 30’larda… Ama 

enseyi karartmamak lazım! Kırmızı Çocuklar 

Derneği için yaptığımız röportajlarla, 

koruyucu ailelik nedir, ne değildir konusunu 

farklı örneklerle anlatmaya devam ediyoruz.  

 

 

Işın Gürel Röportajı  

“Koruyucu Aile Olmak Bir Çocuğun 
Çocukluk Sürecine Eşlik Etmektir!” 
“Bu bir yıl, iki yıl hatta 10 yıl bile olabilir…Bu bakış açısı ile 
yola çıkmamız lazım.”  
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“Kızımla buluştuktan sonra Joseph 
Campbell’ın “Kahramanın Sonsuz 
Yolculuğu” kitabındaki gibi bir 
mağaraya girdim ve o labirentte 
dönüştüm, değiştim, güçlendim ve 
çıktım. Şimdi kazanımlarımı tüm 
çocuklarımızın iyiliği adına herkes ile 
paylaşmaya çalışıyorum.”  
 

Ayfer Hanım ile dijital ortamda buluştuk. O Denizli’de, 

ben İstanbul’da… İlk sorum bu yolculuğun nasıl 

başladığına ilişkindi. Derin bir nefes aldı.  Ve dedi ki; 

“22 yıl önce hayatın beni bu noktaya getireceğinden 

haberdar değildim”.  

- Hayatta tesadüflerin olmadığına inanırım… Bana 

hayatımın mesajı bir televizyon programıyla geldi. 

Koruyucu aile sistemini anlatıyorlardı. Hayatımın çağrısı 

belki de oydu. Ben o çağrıyı şüphesiz hemen kabul ettim. 

Yani hazırdım. Çünkü ben çok çocuklu bir ailenin -6 

kardeşim var- kızıyım. Babam çok enteresan bir adamdı: 

altı çocuğu olmasına rağmen kendi öksüz büyümüştü ve 

ebeveynsiz çocuklara karşı hassasiyeti çok yüksekti. Hep 

annemle konuşurdu: “Hayriye, şu çocukları büyütelim, bir 

tane de devletin çocuğunu büyütelim” derdi. Bu anlamla 

çocukluk sürecimde o duygular bizim ruhumuza işledi. 

Hemen eşimle konuştum ve “Biz öğretmeniz. Hayatta 

yapabileceğimiz en güzel şey bir çocuğu daha yetiştirmek. 

Buna da daha geç kalmadan başlamalıyız” dedim. Eşimle 

ben bu konuda genellikle aynı düşünürüz. Bu nedenle 

daha sonra gelen çocukların sayılarının da 

artmasının en önemli nedeni bu oldu 

(gülüyor). 
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- Çocukların sayısı ne kadar arttı?  

- İki biyolojik oğlum vardı, 10 ve 13 yaşındaydılar. Kızım 

Meral’in gelişiyle birlikte başka çocuklara da hayatın 

kapıları açıldı. Bu benim kişisel dönüşümümle alakalı 

sanırım. Sonra hayatıma aynı zamanda kız kardeş de olan 

iki kızım girdi. Bundan beş yıl önce de dördüncü kızım 

Aycan… 

 

“Meral sen benim narımsın… Sen 

bir taneydin ama şimdi sen de 

yüzlerce çocuğa katkı sağladın ve 

sağlamaya da devam edeceksin. 

Bu çok değerli benim için!” 

 

- Önce Meral’den başlayalım. Nasıl bir 

deneyim yaşadınız? 

- Meral 8 yaşında girdi hayatımıza… 

Üniversiteyi ve yüksek lisansı da bitirdi. Koruyucu 

aile sisteminde büyüyüp bugün Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı Kocaeli Koruyucu Aile Birim 

sorumlusu ve bu anlamda Türkiye’de bir ilk ve 

tek. Yani kendi bulunduğu sistemden çıkıp, aynı 

sistemde sorumluluk alması açısından. Ekip 

arkadaşlarıyla birlikte 250 çocuğumuzun yerleştirilmesine 

katkı sağladılar. Daha da sağlayacaklar, gurur duyuyorum.  

 

“Kızlarım bana Hıdırellez 

armağınıdır” 

 

- Peki ya  iki kızınız hayatınıza nasıl girdi?  

- Meral’in üniversiteye gitmesinden sonra 

emekli oldum… Sosyal hizmet 

uzmanımız aradı. 
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“Ayfer Hanım artık ev boşaldı. Siz de yeniden bir 

koruyucu aile olsanız ne güzel olur” dedi. O dönemde de 

bir orman köyüne yerleşmiştim. Çocuklar olursa sıkılırlar mı, 

eğitimleri ne olur gibi kafamda sorular oluştu. Sonra 

düşündük eşimle, 300 haneli bir köy ve orada da çocuklar var. 

Neden olmasın dedik. Önemli olan güvenli bir ailede olmaları 

diyerek kendimizi ikna ettik. Ve sonra eşimle yeniden başvuru 

yaptık. Bir tane olmasın canı sıkılır diye 7 yaş için iki tane kız 

çocuğu başvurusu yaptık. Haber geldi. “İki kız kardeş var, 

düşünür müsünüz?” diye. Ama yaşları 3 ve 5. Yaşımız 

itibarıyla zorlanır mıyız derken eşim “Ayfer, fiziksel işler için 

bir yardımcı alırız, önemli olan evde ve güvende olsunlar” 

dedi. On iki yıldır beraberiz (gülüyor). Onların gelmesiyle 

Denizli Koruyucu Aile Derneğinin kuruluş aşaması eş 

zamanlıdır. Ben derneğin kuruluşu ve iki yeni çocuğumla 

birlikte yeniden başkalaştım, dönüştüm.  

 

- Çok kolay gibi anlatıyorsunuz ama hiç size dur diyen 

olmadı mı?  

- İşin mi yok dediler, elin doğurduğu senden mi sorulur 

dediler. Kaçar, döver dediler (kahkaha atıyor)… Hiçbirine 

kulak asmadım çünkü ben hayatta hep bir şeye inandım.  

- Nedir?  

“Ne ekerseniz onu biçersiniz!” 
 

- Bu söz benim için çok değerli. Siz bir çocuğu sevgiyle ve 

özenle yetiştirirseniz o sürecin çok sağlıklı ilerleyeceğine 

inanıyordum ki bizi dört gözle izleyen insanları hiç 

şaşırtmadık. Dolayısıyla ben o zaman da şimdi de içimde 

çocuğa dair saf duygu taşıyorum. Çocuklara dair inancım 

çok kuvvetli. Çocuklara hak ettikleri değer ve şans verilirse 

onlar kendi gerçek potansiyellerini 

gerçekleştirebiliyorlar. Bu şu demek değil… 

Çocuklar illaki bir akademik kariyer sergiledikleri 

zaman doğru olmuş olmuyorlar. Her birinin 

bence çok özel kimlikleri var. Amaç onları 

ortaya çıkartmak. 
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- Peki ya döndüncü kızınız Aycan?  

- Bundan 5 sene önce uzmanlar 14 yaşındaki bir genç kızın 

koruyucu aileliğini üstlenmemi istediler. Dediler ki bu 

kızımızı herhangi bir yere göndermeye hiç içimiz razı 

değil. Ben yine hemen eşim Cüneyt’i aradım… (gülüyor)  

Dedi ki; “Aman olsun canım, koskoca 14 yaşında 

çocuk, dört sene sonra da üniversiteye gidecek, 

kızlara da ablalık yapar iyi olur”. Böylece bir kızım 

daha oldu. Öğretmenlikten de kaynaklanan 

deneyimlerimiz sayesinde çocuğun potansiyelini 

gördük, çok sınırlar, yasaklar koyduk, zaman 

zaman çok zorlandık, gerçekten özel bir çaba sarf 

ettik. Sonunda 4 yıllık kamu yönetimi ve siyaset 

bilimini kazandı. Herkesi şok etti. (Ayfer Hanım 

çocuklarından bahsederken duyduğu gurur ile 

sevgisinin tınısını ve ışıltısını hem sesinde hem de 

gözlerinde görebiliyorsunuz).  

Biz bir çocuğun elinden 
tutalım ve ona çocukluğunu 
armağan edelim! 
 

-Koruyucu ailelik döneminde ne kolaydı, ne zordu? 

Aileler kendilerini neye hazırlamalılar? 

-Zor olan travma geçirmiş, böyle bir deneyim yaşamış 

çocuğun ruhsal yüklerini kaldırmak. En basitinden – ağır 

travmadan bahsetmiyorum - ailesinden ayrılmış bir çocuk 

travma geçirmiştir, güvensizdir, kendini değersiz hisseder ve 

sevgi ihtiyacı vardır. Ruhsal yük dediğimiz şey bu duyguyu 

anlayıp karşılayabilmektir.  

Biyolojik ebeveyn olmakla koruyucu ebeveyn olmak 

açısından sevgi, saygı boyutunda değer ve bağlanma 

konusunda hiçbir fark yoktur. Ancak ebeveynlik becerileri 

konusunda fark vardır. Farklı olmak zorundadır çünkü o 

çocuğun duygularını 

neyin tetiklediğini biraz 

fark etmeniz gerek.  

Fiziksel yükler ise 

bence işin en kolay 

tarafı. 
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Koruyucu aile 
olmak için 
yetkinlik ve 
yeterlilik 
aranması lazım.  
 

- Yani koruyucu aileler mutlaka 

içi dolu ve interaktif eğitim yani destek almalılar. 

Deneyimlerini paylaşmalılar. Biz pek çok dernek gibi bunu 

pandemi öncesi yapıyorduk, yapmaya da devam edeceğiz.  

- Çocuğun ailede büyüme hakkını gerçekleştirmek ve 

sisteme, hak temelli bir bakış açısıyla bakılması gerektiğine 

inanıyorum. Çünkü biz onlara bir lütuf bahşetmiyoruz… Biz 

yetişkin olarak bu yaşama, bu çocuklara karşı 

sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. O kadar abartılacak 

bir şey yok aslında.  

 

- Türkiye’nin koruyucu ailelik ve devlet koruması 

altındaki çocuklarımızla ilgili fotoğrafını çekseniz, nasıl 

bir tablo ile karşılaşırız? 

“Türkiye’de bugün 8 bin 33 
çocuk 6 bin 615 koruyucu 
ailede. Yani 20 yıldan bu yana 
çok yol kat edildi.” 
 

- Koruyucu ailelik 

sisteminde son yirmi 

senedir hem 

hukuksal ve 

yönetmelik hem de 

farkındalık 

anlamında çok şey 

değişti. 

“İyilik yapalım derken acıma 
duygusuyla ya da başka duygularla 
kişisel avantajlarınız ya da 
egolarınız için koruyucu aile 
olamazsınız!” 
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Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın etkisi elbette çok büyük. 

Ama bu tematik alandaki sivil toplum çalışmalarının da çok 

değerli olduğunu düşünüyorum… Sayısal bazda da 

çoğaldık. Fakat benim başından beri konuştuğum bir şey 

vardı: Sistemin niteliği… Sistemin niteliğini de çocuğun 

refahı ve mutluluğu ile iyilik hali ile doğru orantılı olarak 

düşünüyorum. İlerledik, geliştik ama benim nitelik takıntım 

hala devam ediyor.  

- Peki sistem nasıl olmalı ?  

- Sistemin sağlıklı yürüyebilmesi için koruyucu aile, çocuğun 

biyolojik ailesi, bu sistemi yürüten sosyal hizmet uzmanları, 

bu işin tarafı olan hukukçular, doktorlar, sağlıkçılar ve bütün 

herkesin çocuğa dair farkındalığının olması gerekiyor.  İşte 

bu konuda ciddi eksikliklerimiz var… Yoksa alınan tüm 

tedbirler çocuğun yararına. Siz bazen dört tane kanunla bile 

çok güzel bir sistem yürütebilirsiniz. Onun milyonlarca 

maddesi olması gerekmiyor. Ama çocuğa yaklaşım o kadar 

bütüncül bir iş ki… 

Çocuğun temsil edilmesi konusunda kaygılarım 

var! 

- Türkiye’de çocuğun katılım ve temsil hakkının sağlanması 

gerekir. Çocuğun temsil edilmesinde zaman zaman 

aksaklıklar yaşanması çocuklarda ve ailelerde hak ihlallerine 

neden olabiliyor. Buda çocuğun üstün yararı ilkesine aykırı 

bir durumdur.… Hollanda’da öğrendiğimiz uygulamalardan 

birinde en beğendiğimiz nokta bu olmuştu. Çocuk, kuruma 

gelip devletin çocuğu olduğu anda onu reşit olana kadar takip 

eden bir sistem mevcut. Bir uzmanı ve bir avukatı var. Bu 

çocuğun temsil edilmesi ve hak kayıpları yaşamaması 

açısından çok değerli.  

 

“Bence en temel ve bugün birçok 
aileyi koruyucu aile yapmaktan 
alıkoyan sorun 
çocuğa dair bir 
gelecek planının 
olmayışıdır.”  
 

“Yetişkinlerin, çocuğun 
çocukluk sürecinin ne 
kadar değerli olduğunu 
fark ederek çocuğu 
süreç boyunca 
desteklemeleri lazım.” 
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- Koruyucu aile 

olmaktan kişileri 

alıkoyan gelecek 

plan eksikliğini 

biraz daha açabilir 

miyiz?  

- Çocuk koruyucu 

aile yanına 

yerleştirildiğinde, 

ne zaman  biyolojik 

ailesine geri döner, bu sürecin nasıl ilerleyeceğiyle ilgili 

ailelerin çok fazla bilgisi olmuyor. Bazen 15 günlükken 

gelmiş bir bebeğin 8 yıl sonra biyolojik aile döndürülme 

işlemleri başlıyor. Burada birtakım hassasiyetler 

gerekiyor… Türkiye’de koruyucu aile algımız çok doğru 

ilerlemiyor. Yani bir çocuğun gelip tamamıyla bizde 

kalacağı umuduyla yola çıkılıyor.  Tüm bu süreçlerin Aile 

ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından doğru 

yürütülmesi gerekiyor.  

Çocuk bir aile yanına 
yerleştirildiğinde aileye sistemin 
özü net anlatılmalıdır!!! 
- Sonuçta bir çocuk var ortada, ailesi sorunlu ve bu sorun 

geçene kadar devreye girerek koruyucu aile olup çocuğun 

mağduriyetini engelliyorsunuz, ebeveynlik ihtiyacını 

gideriyorsunuz. Sorun giderilirse, ki bu da pek çok koşula 

bağlı, çocuk biyolojik ailesine geri dönüyor. Ama siz bunu 

aileye anlatmayıp 12 sene sonra “çocuğunuzu alacağız, 

biyolojik aile kendini toparladı” derseniz böyle bir durumu 

kimse kabul etmiyor. İşte bahsettiğim çocuğa dair gelecek 

planı bu.  

15 günlük bebek gelen bir çocuğu 8 yaşında 

biyolojik ailesine döndürülmesi ne kadar sağlıklı 

olabilir? 

- İki yıl içinde dönmekle 8 yıl sonra dönmek arasında ciddi bir 

fark var. Biyolojik aileye dönecekse bu kadar uzun yıllar 

almasın. Tüm bunlar tamamen uygulamanın getirdiği 

hatalar ve hedef kitleyi şaşırtıyor. Başvuruları tedirgin, 

korkak ve güvenilmez kılıyor.  
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- Peki yurtdışında durum ne? Oradaki iyi örneklerden 

yola çıkılamaz mı?  

- Avrupa ülkelerinde, mesela Hollanda’da eğer biyolojik aile 

iki sene içinde çocuğunu geri almak için yeterli çabayı 

göstermediyse bazı velayet hakları koruyucu aileye 

geçiriliyor. Evet biyolojik aile çocuğunu görmeye devam 

ediyor ama diyor ki devlet, “Sen bu çocuk için stabil bir 

hayat sunamıyorsun. Çocuğun hayatında kargaşaya neden 

olmamamız lazım. Çocuk burada güvende. Görebilirsin 

ama artık çocuğun sana dönebilmesi için çok uğraşman 

gerekecek”. Dolayısıyla devreye yasal süreçler giriyor. Bu 

süreçler uzun oluyor ve biyolojik ailenin bu süreci göze 

alması gerekiyor. Çocuğun yararına dediğim sistem budur 

aslında: çocuğun güveli, stabil ve sağlıklı büyümesi. 

 

Tüm dünyada artık aile temelli 

bakım sistemlere geçildi. 

-Bir çocuğun kurum bakımında sağlıklı 

büyüyemeyeceği, uygun ortam olmadığı 

– ki burada fiziksel ihtiyaçlarından 

bahsetmiyoruz, onlar karşılanıyor, 

devletin bu konudaki hakkını lütfen 

verelim, her türlü imkanları var hatta 

bizim evimizdekilerden daha da fazla- 

ancak çocuğun en temel ihtiyacı sevgi ve 

ruhsal bütünlük, ruh sağlığı, bir yere ait 

olma hissidir. Kurum bunu doğası gereği 

sağlayamıyor çünkü düzenli olarak bakıcılar 

değişiyor. Bunların öneminin anlaşılmasıya tüm 

dünyada aile temelli bakım sistemine geçildi.  

Aile Temelli Bakım Sistemi Nedir?  
 
Çocuk ya biyolojik ailesinin yanında olacak, onu 
orada destekleyeceğiz ya da çocuğun 
ihtiyaçlarını karşılayacak bir koruyu ailenin 
yanına yerleşecek. Eğer çocuk biyolojik aile 
bakımından tamamen yoksunsa,  evlat 
edindireceksiniz. Yani kurumda kalmayacak. 
Gönüllü ailelik bu sistemin içinde yer almıyor.  

Gönüllü Aile Nedir?  
Çocuğun kurum bakımında kalmaya devam etme 
sürecinde ona dışardan bir destek verilmesidir. Koruyucu 
ailelik veya evlat edinmeye bir adım olabilir. Hafta sonları 
ve tatillerde çocukla bir arada olabiliyorsunuz, ama çocuk 
devlet korumasında kurumda kalmaya devam ediyor. Bu 
da çok özel ve değerli bir sistem.  
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“Hayalim hiçbir çocuğun ama 
özellikle de 0-3 ve 3-6 yaş 
çocuğun kurum deneyimi 
olmaması!” 
 

-Türkiye’de geçici koruyucu ailelik, profesyonel koruyucu 

ailelik, uzun süreli koruyucu ailelik gibi farklı modellendirilen 

bakım sistemleri var. Ama uygulamaya neredeyse 10 yıldır 

bir türlü geçilemedi. Bunlara çok ihtiyacımız var. Neden 

geçilemiyor? Bu aslında Bakanlığın tasarrufunda ancak 

zannediyorum yeterli başvuruyu bulamayacaklarını 

düşünüyor olabilirler. Örneğin profesyonel koruyucu ailelik 

için birtakım yetkinlikler isteniyor. Ama ben mutlaka 

başlanması gerektiğine inanıyorum. Ben özellikle kısa süreli 

koruyucu ailelik sisteminin yaygınlaştırılmasında ısrarcıyım. 

Bu amaçla AB finansmanıyla yürüttüğümüz projemizde 

“Çocuklar İçin Elele” diyerek Türkiye’de bir ilki 

gerçekleştiriyoruz 

Geleceğimiz olan çocuklarımızın yüksek yararı için çalışan 

ülke genelindeki STK’larımızın bir yandan kurumsal 

kapasitelerini artırmalarını sağlarken, diğer yandan 

federasyon çatısı altında ağ oluşturma ve birlikte hareket 

etme becerilerini de geliştirerek faaliyet alanımızla ilgili 

politika ve karar alma mekanizmalarına aktif katılımlarını 

hedefliyoruz.   
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Koruyucu aile olmak isteyenlere 41 çocuğun 

koruyucu annesi olan birinden örnek 

veriyorum…. 

 

-Hollanda’da 41 çocuğun koruyucu annesi 

olan bir klinik psikolog Bep Van Sloten ile 

tanışmıştım, 41 çocuğun hayatına dokunmuş. 

İlla benim olsun, yanımda kalsın meselesi 

değil bu. Bazılarını 2 ay bazılarına 2 yıl 

koruyucu annelik yapmış. Lütfen bu 

pencereden baksınlar bu sisteme… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayfer Doğan ile sohbetimize 

noktayı koyarken buradan 

tekrar seslenelim. Koruyucu 

aile olmak isteyenler veya 

farklı yollarla destek vermek 

isteyenler bu konuda çalışan 

sivil toplum derneklerine 

ulaşabilirler. 

Sorularınızın yanıtları için 

www.kirmizicocuklarderneği.org ziyaret etmeyi 

unutmayın! 

http://www.kirmizicocuklarderneği.org/
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