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HAMBURG- Almanya’da aile 
içinde şiddet, ihmal veya istisma-

ra uğrayan çocukların korunmasına 
yönelik yasalar sıkılaştırılırken gençlik 
dairesi tarafından himaye altına alınan 
çocukların, yasalar gereği, ailelerin 
isteği doğrultusunda çocuğun ailesinin 
kültürüne yakın koruyucu ailelerin 
yanına yerleştirilmeleri de büyük önem 
taşıyor. Ülkedeki nüfus oranına bakıldı-
ğında yeterli sayıda göçmen ve Türkiye 
kökenli koruyucu aile olmadığını açık-
layan yetkililer, “Çocuklarımıza sahip 
çıkmak için koruyucu aile olun” çağrısı 
yapıyorlar. Hamburg’da binden fazla 
çocuğun farklı statülerde koruyucu 
ailelerde olduğunu söyleyen Hamburg 
Evlat Edinme Yardım Kurumu Sözcüsü 
(www.pflegefamilie-werden.info) so-
rumlularından Ralf Portugall, koruyucu 
aile olmanın şartları ve sorumluları 
üzerine gazetemize bilgi verdi: 
¥ Koruyucu aile nedir? 
Koruyucu aile, aile içi şiddet, çocuk 
ihmali veya istismarı gibi çeşitli neden-
lerden ötürü öz ailesi tarafından bakımı 
sağlanamayan çocukların bakımını, 
korunmasını ve yetiştirilme sorumlu-
luğunu uzun ya da kısa vadeli olarak, 
devlet desteği ve devlet gözetiminde 
üstlenen kişi ya da ailelerdir. 
¥ Herkes koruyucu aile olabilir mi? 
Koruyucu aile olabilmek için önce-
likle çocukları oldukları gibi sevmek, 
sabırlı olmak, çocuğun öz ailesine saygı 
duymak, uygun yaşam alanı sunabil-
mek, sabıkası temiz, psikolojisi sağlam 

olmak, çocuğa ayıracak zamanı olmak, 
çocuğun ihtiyaçlarını kendi başına gide-
rebilecek düzeyde Almancaya hakim 
olmak gerekiyor. Koruyucu ailelere 
baktıkları her çocuk başına maddi des-
tek sunulsa da ailenin bu desteğe gerek 
duymadan yaşayabilecekleri sabit ve 
güvenli bir gelire sahip olma-
ları ve bunu belgelendirmeleri 
gerekli. Ayrıca çocukların gü-
venliği açısından evde yaşayan 
18 yaş üstü herkese uyuşturucu 
testi, sağlık testi yapılması ve 
sabıka sicil kaydının sorgulan-
ması gerekiyor. 
¥ Koruyucu aile olabilmek için 
evli ve aile olma şartı var mı? 
Bir çocuğa koruyucu aile 
olmak için evli olmak şart 
değil. Yukarıdaki şartlar yerine 
getiriliyorsa bekarlar veya tek 
yaşayanlar da koruyucu aile 
olabilir. 
¥ Nasıl koruyucu aile olabilirim? 
Hamburg eyaletinde koruyucu aile 
olabilmek için başvuru sahiplerinin özel 
bir eğitimden geçmesi gerekiyor. Ko-
ruyucu aile adayları iki bilgilendirme 
akşamına katıldıktan sonra koruyucu 
çocuk hizmetlerinden bir uzmanla ilk 
görüşmeyi gerçekleştiriyor. Bu görüş-
mede her iki tarafın da beklentileri ve 
sundukları konuşuyor. Her iki taraf da 
adaylığı uygun görmeleri durumunda 
resmi başvuru yapılıyor. Aday aileler, 
Hamburg Koruyucu Aile Okulu’nda 
(Hamburger Pflegeelternschule), her 

biri 15 saat olan, toplam 30 saatlik 
2 seminere katılmak zorunda. Şu an 
salgın nedeniyle bu seminerler webinar 
üzerinden online yapılıyor. Bu eğitim-
lerin yanı sıra yetkili kurumlarla ve 
uzmanlarla görüşmeler de devam edi-
yor. Yetkililer ailenin evine gelip evin 
uygunluk durumunu değerlendiriyor. 
Eğitimlerin sonunda adaylar resmen 

koruyucu aile olarak tanınıyor. Ailelere 
ihtiyaç duyulduğunda da durum aileye 
bildiriliyor ve çocukla ailenin ilk görüş-
mesi gerçekleştiriliyor. Çocukla ailenin 
birbirini tanıma ve süreci, bir güven 
ve sevgi bağı oluşması kadar ailenin 
çocukları sevmesi, anlayışlı ve sabırlı 
olması çok önemli. Zira bu çocukların 
ailelerden alınmalarının bir sebebi var 
ve dolayısıyla çocuklar sorunlu olabili-
yor. Bu çocukların özel ilgiye ihtiyacı 
var. Koruyucu aile olarak gerekli du-
rumlarda çocuğun öz ailesiyle görüş-
meye de hazır olabilmelisiniz. Çocuğun 
kendi kökenini bilmesini ve öz ailesini 
tanımasını çok önemsiyoruz. 

¥ Koruyucu aile olmanın farklı statü-
leri mevcut. Bunlardan biraz bahseder 
misiniz? 
Evet, birinci sistem çocuğun reşit olun-
caya kadar sürekli olarak (Dauerpflege) 
koruyucu ailede kaldığı durum. İkinci 
sistem, geçici koruyucu ailelik (Bere-
itschaftspflege) sistemi ve bu sistemde 
farklı sebeplerden dolayı geçici olarak 

ailelerinden alınan çocukların bakımı 
ve korunması söz konusu. Bu süreçte 
çocuğun aileye geri verilip veril-
meyeceği kararı alınıyor ve çözüm 
üretilinceye kadar çocuk koruyucu 
ailede kalıyor. Bir de ‘Patenschaft’ 
dediğimiz statü var ki; burada psi-
kolojik rahatsızlık veya hastalık gibi 
sebeplerle çocuğuna bakmakta zor-
lanan ailelere belirli zaman dilimle-
rinde sunulan çocuk bakımı desteği. 
Yani ‘Patenschaft’ statüsüyle çocuk 
bakımını üstlenmek isteyen aileler, 
haftanın ortak belirlenen günlerinde 
çocuğu alıp onunla birlikte zaman 

geçiriyorlar ve bu süreçte öz aile, din-
lenmek ya da tedavisini yaptırmak için 
zaman kazanıyor.  
¥ Koruyucu ailelere bu hizmetleri için 
ödeme yapılıyor mu? 
Evet çocuğun bakım statüsüyle bağ-
lantılı olarak farklı ödemeler yapılı-
yor. Ama şunun altını ısrarla çizmek 
istiyorum: Ailelerin bu para ihtiyacı 
olmadan hayatlarını idame ettirecek 
durumda olmaları, yani bu para-
ya muhtaç olmamaları gerekiyor. 
Çocuğun yaşına göre, sürekli bakım 
(Dauerpflege) için ailelere aylık 820 
ila 970 avro arası, geçici bakım (Be-
reitschaftspflege) için 1457 ila 1607 

avro arası ödeme yapılıyor. 
¥ Hamburg eyaletinde çocukları ko-
ruma çalışmaları ne durumda? Yeterli 
koruyucu aile, yeterli göçmen kökenli 
koruyucu aile var mı?
Hamburg eyaleti, çeşitli sebeplerden 
ötürü ailelerinden daimî ya da geçici 
alınan çocukların korunmasına ya da 
çocuğu kendisinde olsa da arada bir 
çocuk bakımı desteği duyan ailelere 
yönelik önemli çalışmalar yürütüyor. 
Koruyucu aile projesi de bunlardan biri. 
31 Aralık 2020 verilerine göre Ham-
burg’da bin kadar koruyucu aile mevcut 
ve bunların maalesef yüzde 20’den 
daha azı göçmen kökenli. Hatta şu 
an geçici bakım (Bereitschaftspflege) 
statüsünde sadece iki göçmen kökenli 
ailemiz var. Nüfus dağılımına bakıldı-
ğında farklı kültürler ve milletlerden 
insanların yaşadığı kentimizde bu oran 
koruyucu aile oranlarına yansımıyor. 
Halen 1.030 çocuğumuz koruyucu 
ailelerin gözetiminde. Maalesef Türkiye 
kökenli koruyucu ailelerimizin sayıları 
yeterli değil. Bu nedenle buradan özel-
likle Türkiye kökenli ailelere sesleni-
yorum. Eğer imkanları varsa koruyucu 
aile olsunlar ve bir çocuğa, bir aileye 
yardım edebilmenin mutluluğunu 
yaşasınlar. 

Koruyucu aile olun, 
çocukları koruyun!

Koruyucu aile olmak  
isteyenler için bilgi hattı: 

www.pflegefamilie-werden.info 
www.bereitschaftspflege.info

https://www.facebook.com/Zuhausegeben 
https://www.instagram.com/pflegefami-

lie_werden/
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