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Başlamadan önce…

Bizler kimiz? Neler yapıyoruz?



2007 yılında kurulmuş, koruma altında yetişen çocuk ve gençlerin hayata yaşıtları ile eşit 
şartlarda atılması için çalışan bir sivil toplum kuruluşuyuz.

Koruma altında yetişen çocuk ve gençleri eğitim, burs ve projelerimiz ile destekliyoruz.

Önceki çalışmalarımız:
Sosyal Duvarları Yıkalım
Doğru Sözlük
18 Yaş Çok Erken
Çocukluğum Albümü
İslam Bağlamında Aile Temelli Bakım Modellerinin Güçlendirilmesi

Devam eden çalışmalarımız:
Çocuk Koruma Sistemi Danışma Hattı
Yabancı Dil ve Kariyer Mentorluk Programı
Alternatif Bakım Veri Tabanı
Psikolojik Destek Ağı
Türkiye’de Aile Temelli Bakım Modellerinin Güçlendirilmesi

HAYAT SENDE DERNEĞİ



2005 yılında Klinik Psikolog Prof. Dr. Neşe EROL tarafından kurulmuş, toplumun genelinin 
henüz hiç duymadığı koruyucu ailelik kavramının ve bununla birlikte evlat edinmenin, 
bilinir olması, alternatif aile modeli olarak normalleşmelerini amaçlayan, koruma altında 
yetişen çocukların, tüm haklarının korunduğu sağlıklı bir aile ortamında yetişmelerine 
katkı sağlamak, süreç boyunca çocuklara ve ailelere destek olmak için çalışan bir sivil 
toplum kuruluşuyuz.

Önceki çalışmalarımız:
Sosyal Duvarları Yıkalım
Koruyucu Aileler Gözüyle Koruyucu Ailelik Modelinin Değerlendirilmesi Çalıştayı
Refakatsiz Sığınmacı Çocuklar Çalıştayı
Çocuk Hakları Bağlamında Koruyucu Aile Çalıştayı

Devam eden çalışmalarımız:
KOREV Öykü Kitabı Projesi
Psiko-sosyal Destek 
Ailelere Yönelik Eğitimler

KOREV



21,781 çocuk koruma altında

13,341 çocuk kurum bakımında

8,440 çocuk koruyucu aile yanında



Aile 
Temelli 
Hizmetler

Aile Ağacı

Evlat 
Edinme

Gönüllü 
Aile

Koruyucu 
Aile

Biyolojik 
aile



Koruyucu 
Ailelik



Koruyucu aile hizmeti, herhangi bir 

sebepten ötürü biyolojik ailesinin 

yanında kalması mümkün olmayan 

çocukların, uzun veya kısa süreli 

olarak, ücretli veya gönüllü statüde, 

devlet denetiminde, aileler tarafından 

kendi aile ortamlarında 

bakılması ve yetiştirilmesidir.



Koruyucu aile hizmeti ile amaç; 

korunma ve bakım altında bulunan 

çocuğun, karmaşık ve sorunlu olan 

dönemini örselenmeden 

geçirmesini ve normal hayatını 

devam ettirmesini sağlamaktır. 

Koruyucu aile, kurumla işbirliği 

içinde; çocuğa, biyolojik ailesi, 

okulu ve çevresiyle ilişkilerini 

devam ettirmelerini sağlayarak 

yardımcı olur.



Koruyucu aile olma kriterleri nelerdir?

T.C. vatandaşı olan,

Sürekli olarak Türkiye’de ikamet eden,

25-65 yaş aralığındaki,

En az ilkokul mezunu, 

Düzenli gelire sahip,

Evli/bekâr veya çocuklu/çocuksuz herkes 

(çocuğun biyolojik anne-babası ya da vasisi 

dışındaki kişiler) 

 

(eşler arasındaki yaş farkının on yaş veya daha az olması halinde 

yaşı küçük olan eşin yaşı, bunun haricindeki durumlarda eşlerin 

yaş ortalaması esas

alınır), 



!
Deprem sebebiyle 

başvuru şartlarında 
herhangi bir değişiklik 

yapılmamıştır.



Koruyucu aile olmak için nereye başvurulabilir ?

Aile ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı İl 

Müdürlükleri 

(dilekçe)

E-Devlet

01 02



Koruyucu ailelik süreci nasıl işliyor?

Koruyucu ailelik başvurunuzun ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğündeki meslek 

uzmanları süreci takip eder.

● Başvuru

● Evrakları Hazırlama

● Sosyal İnceleme ve Onay 

● Uygun Çocukla Eşleştirme ve Uyum Süreci

● Koruyucu Ailelik Sözleşmesinin İmzalanması

● Çocuğun Yerleştirilmesi

● İzleme ve Denetim

 



Başvururken,
Başvuran kişi evli ise eşin de onayı ve talebi önemli. Eşler birlikte başvurmalılar.

Koruyucu aile olma şartlarını taşımayanlara yazılı olarak bilgi verilir. 

(15 gün içinde itiraz hakkı vardır, sonrasında 1 ay içinde yeniden değerlendirilip karara bağlanır.)

Koruyucu aile başvurusunun yoğun olduğu illerde sıralama oluşturulur.

Aylık bakım ödemesi: Koruyucu aile hizmeti verildiği müddetçe koruyucu aile 

yanına yerleştirilen çocukların bakım, eğitim ve yetiştirilmelerine ilişkin 

harcamalara,çocukların kişisel gelişimleri için gerekli olan harçlıklarına karşılık 

olmak üzere talepte bulunan koruyucu ailelere ödenen miktardır.



Koruyucu ailelik sürecinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan ne tür 

destek alınmaktadır?
Temel ana-baba eğitimleri, çocuk gelişimi, iletişim eğitimleri

Temel Aile Eğitimi: Çocuğun desteklenmesi amacıyla çocuk gelişimi, ihtiyaçları ve etkili ebeveynlik 

yapılması kapsamında temel ana, baba eğitimini de içeren genel ebeveynlik becerilerinin kazanıldığı 

eğitimdir.

Uzmanlaşmış koruyucu aileler ile geçici koruyucu aileler; bu kapsamdaki çocuklara yardımcı olabilecek 

Bakanlıkça belirlenen lisans eğitimi almış veya eşlerden biri en az ilköğretim düzeyinde olmak üzere temel 

ana-baba eğitimleri, koruyucu aile birinci ve ikinci kademe eğitimlerini almış olmak gerekir.

Temel Aile Eğitimi ve Koruyucu Aile Birinci Kademe Eğitiminin yanı sıra çocuk yetiştirmeye yardımcı olacak 

sertifikalı diğer eğitimleri almış olanlar, daha özel bakım gerektiren çocuklara verilecek koruyucu aile 

hizmetlerinde tercih edilir.



Aile Eşleşmeden Önce Çocukla İlgili Bazı Özellikleri Belirtebilir Mi?

Yaş

Özel İhtiyaç 
Sahibi Olup 
Olmaması

Cinsiyet

 Akraba veya Yakın Çevre 
Koruyucu Aile Modeli hariç 

olmak üzere çocuk ile 
koruyucu aile olacak 

eşlerden yaşı küçük olan 
arasındaki yaş farkı on sekiz 

yaştan az olamaz.



Çocuk Biyolojik Ailesi ile görüşebilir mi?

   Evet. Çocuğun kan bağı bulunan ya da önceki çevresinden 

tanıdığı kişilerle görüşmeleri, vakadan sorumlu sosyal 

hizmet uzmanı koordinasyonunda planlanır. Uygun 

görülürse yılda en fazla 30 gün izinli olarak biyolojik ailesi 

yanında kalabilir.



Çocuk Biyolojik Ailesi İle Neden Görüşmeli?

Çocuğun üstün yararı çerçevesinde biyolojik aile 

ile görüşmesinde çocuğun zarar görme durumu 

yoksa görüşmek en doğal hakkıdır.



Yabancı bir çocuğun koruyucu ailesi olabilir miyim?

Evet. 



Kendimize şunları sormalıyız….

Koruyucu aileliği ne kadar biliyorum?
Koruyucu ailelikten beklentilerim neler?

Koruma altındaki bir çocuk koruyucu aileden sizce neler 
bekliyor olabilir?

Yeterince sabırlı mıyım?
Çocukların gelişim dönemlerinin farkında mıyım?

Çocukla iletişim kurmaya hazır mıyım?
Çocuğu olduğu gibi kabul edebilecek miyim?

Biyolojik ailesiyle ilişkiyi yönetebilecek miyim?



Her çocuğun bir aileye ihtiyacı vardır…



Hayır. Depremden etkilenen çocuklara özel başlatılan geçici, gönüllü vb. 
bir koruyucu ailelik uygulaması bulunmuyor. Başvurular olağan koruyucu 

ailelik modeli için yapılabiliyor. Türkiye'de uygulanan koruyucu ailelik 
modelinde çocuklar aile yanına döndürülünceye kadar bakımları 
sağlanmak üzere koruyucu aile yanına yerleştirilirler. Bu bir ay 

sürebileceği gibi on yıl da sürebilir ya da çocuk biyolojik aile yanına 
döndürülmeden reşit olana kadar koruyucu aile yanında hayata 

hazırlanabilir. Amaç çocuğun koruma altında bulunduğu sürece sevgi dolu 
bir aile yanında hayata hazırlanmasıdır. 

Depremden etkilenen çocuklara koruyucu 
aile olmak için özel bir başvuru açıldı mı? 



Hayır. Ailelerin çoğu bebek veya küçük yaş çocuğa bakım vermek 
istiyor ama her yaş grubundan çocuk koruma altında 

bulunmaktadır. Ayrıca çocuklar birçok farklı sebepten koruma 
altına alınırlar. Bu sebeple eşleştirileceğiniz çocuk depremden 

doğrudan etkilenen bir çocuk olabileceği gibi depremden 
doğrudan etkilenmeyen koruma altındaki bir çocuk da olabilir. 

Ne olursa olsun her yaş ve koşuldaki çocuğun aile yanında hayata 
hazırlanma hakkı ve ihtiyacı olduğunu unutmayalım.

Depremden etkilenen bir bebeğin koruyucu 
ailesi olmak istiyorum. Sadece bebekler mi 

koruyucu ailelik modelinden yararlandırılıyor?



Koruyucu ailelik değerlendirme ve yerleştirme süreci 6 ay ile 1 yıl 
arasında değişir. Olağanüstü hallerde bu süreler kısalıp uzayabilir. 

Deprem özelinde…

Ani duygusal bir kararla koruyucu aile olmaya karar vermediğinizden 
emin olmak için kendinize şunu sorabilirsiniz: " 5 ay sonra da koruyucu 
aile olmak isteyecek miyim? " Bunu sormak bir ay sonra koruyucu aile 
olmaktan vazgeçecek kişilerin sistemde iş yükü oluşturmasına engel 
olur. Çocukların üstün yararı için sistemlerde gereksiz yoğunluk 
oluşturmamak, çocukların uygun ailelerle en kısa sürede eşleşmesinin 
önünü açmak önemlidir.

Koruyucu ailelik başvurusu yaptığımda çocukla

buluşma süreci ne kadar sürüyor? 



Koruyucu ailelikte amaç sahip olmak mı sevgi sunmak mı?

Sevgiyi paylaşmak, çocukla birlikte anılar biriktirmek 
ve çocuğun hayatında var olmak en temel amaç.

 



Unutmayalım ki; Koruyucu ailelik yoğun zaman ve emek ister. 
Yalnızca duygusal bir motivasyonla başvuru yapmak doğru değildir. 

Bir çocuğa koruyucu aile olurken çocukların travmatik deneyimlerini 
uzun süre yansıtabileceğini; çocuğa yaklaşırken sabır, sevgi ve ilgiyi 
sürekli korumanız gerektiğini; çocukların koruyucu aile yanına 
yerleştirildikten sonra ailenin bir sebeple vazgeçmesi sebebi ile 
kuruluş bakımına döndürülmesinin de çok travmatik bir süreç 
olduğunu unutmayalım. 

Tüm bunları değerlendirdikten sonra depremden doğrudan etkilenen 
veya doğrudan etkilenmeyen bir çocuğa koşulsuz sevgi, ilgi ve bakım 
sunmak isteyen kişi ve ailelerin yanındayız!



Evlat Edinme



     Anne olmak için illa ki çocuk doğurmak şart 
değildir. 

  Bir çocuğu koruyan, onun bakımını üstlenen,  
seven ve kabul eden insanlar da anne-baba 
oluyor. 

       Bir çocuğu karnında değil yüreğinde 
büyütenler de annedir. 

       Bir çocuğa biyolojik olarak can vermeyen 
ama ona emek harcayıp sevgisini verenler de 
babadır. 

          Bir çocuğu büyütmek için çalışanlar, o 
çocuğu topluma kazandırmak için her şeyini 
ortaya koyanlar da anne-babadır.



Evlat Edinme

Durumu evlat edindirilmeye uygun bir 

çocukla, durumu evlat edinmeye uygun 

kişi/eşler arasında hukuki bağlar 

sağlanarak çocuk ebeveyn ilişkisinin 

kurulmasıdır.



Evlat edinme koşulları

Eşlerin en az beş yıldan beri evli olmaları veya her ikisinin de otuz yaşını doldurmuş bulunmaları, 1

2

3

4

7

6

Evlat edinecek kişi veya eşlerin, evlat edinilenden en az 18 (on sekiz) yaş büyük olması,

Çocuğun, evlat edinen tarafından en az bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması,

Evlat edinmenin her halde çocuğun yararına bulunması gerekir.

Ayırt etme gücüne sahip olan çocuğun rızasının alınması,5

Çocuğun ana ve babasının rızasının bulunması, (22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 311 ve 

312. maddelerinde yer alan hükümler hariç) Çocuğun vesayet altında olması halinde vesayet dairelerinin izninin alınmış olması,

Evlat edinenin en az ilkokul mezunu olması, 



!
Bekar bireyler de 

koruyucu aile 
olabilir ve evlat 

edinebilir.



Evlat edinme şekilleri

1

2

Evlat edinme şartlarına sahip bir kişinin evlat edinmesi ülkemizde iki şekilde olmaktadır:

  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kuruluşlardan, 

Çocuğun biyolojik ailesinden ya da vasisinden. (Bu grupta yer alan evlat edinmelerde taraflar 

doğrudan Aile Mahkemesine, bulunmadığı durumlarda Asliye Hukuk Mahkemesine 

başvurmalıdır.)



Çocuk evlat edinecek kişi/eşlerin 

yanına “Evlat Edinme Öncesi Geçici 

Bakım Sözleşmesi” ile yerleştirilir.

Geçici Bakım Sözleşmesi’nin 

imzalanmasından sonra, evlât 

edinilecek çocuk, en az bir yıl süreyle 

bakım ve eğitimi için uygun görülen 

kişi veya eşlerin yanına yerleştirilir.

Çocuğun Yerleştirilmesi



İzleme
∙ Evlat edinecek kişi veya eşlerin çocuğu eğitme yeteneği, aile ilişkileri, sağlığı, çocukla 

olan ilişkilerindeki gelişmeler ile sosyal ve ekonomik koşullarındaki değişimler 

yönünden sosyal çalışmacılarca izlenir.

∙ Yapılan izlemeler sonucu üçer aylık dönemler halinde izleme raporları düzenlenir.

∙ Evlat edineceklerin altsoyu olması halinde düzenlenen izleme raporunda onların da 

çocuk ile ilgili tavır ve düşünceleri değerlendirilir.

∙ Evlat edineceklerin küçüğe karşı tutum ve davranışları kurum tarafından denetlenirken 

gerektiğinde danışmanlık ve rehberlik hizmeti de verilir.

∙

Evlat edinme öncesi bir yıllık geçici bakım sürecinde mevzuata uygun olarak yerleştirilen çocuk;



Evlat Edinme İşleminin Tamamlanması 

∙ Bir yıllık izleme süresi sonunda sosyal inceleme raporunu da içeren 

dosya bir ay içinde ilgili mahkemeye evlat edinme davası açılmak 

üzere hazırlanır.

∙



Gizlilik

Evlat edinme işlemleri, Türk Medeni Kanunun 314. Maddesinde yer alan “Evlat 

edinme ile ilgili kayıtlar, belgeler ve bilgiler mahkeme kararı olmadıkça veya 

evlat edinilen kişi istemedikçe hiçbir şekilde açıklanamaz.”  hükmü ile gizlilik 

altına alınmıştır.

 
Ancak şu hususun da açıklanmasında yarar görülmektedir: Oldukça düşük bir 

olasılık olmakla birlikte, belirtilen grupta yer alan  çocukların ebeveynlerinin 

günün birinde ortaya çıkarak çocuklarını arama riski her zaman bulunmaktadır. 

Ancak bu itirazlar dava konusu olup ilgili mahkemeye başvurulması gerekmektedir.

Evlat edinene ait dosya bilgileri,  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen çocuğun yüksek yararının esas 

alındığı gerekçeli raporla birlikte ve gizlilik kaydı düşülerek ilgili mahkemeye 

gönderilmektedir. 



Evlat Edinme İle Çocuğun Kazandığı Haklar 

● Evlat edinilmiş çocuklar yasal olarak biyolojik çocukların haklarına sahip olurlar. 

•Ana ve babaya ait olan haklar ve hükümlülükler evlat edinene geçer. 

•Evlat edinilen, evlat edinenin mirasçısı olur. 

•Evlat edinilen küçük ise evlat edinenin soyadını alır. 

•Evlat edinen isterse çocuğa yeni bir ad verebilir. 

•Eşler tarafından birlikte evlat edinilen ve ayırt etme gücüne sahip olmayan çocukların nüfus kaydına ana ve baba adı olarak evlat 

edinen eşlerin adları yazılır. 

•Evlat edinilenin miras ve başka haklarının zedelenmemesi, aile bağlarının devam etmesi için evlat edinilenin naklen geldiği aile 

kütüğü ile evlat edinen ailenin aile kütüğü arasında her türlü bağ kurulur. Ayrıca evlat edinilenle ilgili kesinleşmiş mahkeme kararı 

her iki nüfus kütüğüne işlenir. 

•Evlat edinme ile ilgili kayıtlar, belgeler ve bilgiler mahkeme kararı olmadıkça veya evlat edinilen istemedikçe hiçbir şekilde 

açıklanamaz. 

•Evlat edinilmiş olup, biyolojik ailesi hakkındaki bilgilere ulaşmak isteyen kişilerin varsa gerekli bilgi ve belgeleri öncelikle evlat 

edinme mahkemesinin yapıldığı il biliniyorsa ve kişi aynı ilde halen ikamet ediyorsa, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl 

Müdürlüğüne, aksi takdirde Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne sunmaları halinde haklarında gerekli araştırma 

yapılabilmektedir.



Yabancı bir çocuğu evlat edinebilir miyim?

Evet. Ancak bu durumda uluslararası 
evlat edinme yönergesi uygulanır.



Çocuklar hangi yaşta koruyucu aile yanına yerleştirilmeye veya 
evlat edinilmeye uygundur?

Her yaşta çocuğun bireysel ilgi, sevgi ve şefkate ihtiyacı 
bulunur.



Bu süreçte bazı endişeler doğaldır:

benden alınırsa…

Ya beni sevmezse… 

alışamazsam…

biyolojik ailesini isterse… 

iyi bir anne-baba 
olamazsam… 

Kan bağımız yok diye beni 
reddederse… 



Her ailede sorunlar 
olur. Çocuğun gelişim 

dönemine göre sorunlar 
farklılaşır. Önemli olan 

sorunların üstünü 
kapatmadan açık 
iletişimle süreci 

yönetmektir.



Biyolojik ailesi hayatta olan çocuklar evlat edinilebilir 
mi? 

Evet. 



Biyolojik çocuğu olan kişiler evlat edinebilir mi? 

Evet. 



Evlat edinme sürecinde 
evlat edinen ailedeki 
her bireyin de sürece 

dahil edilmesi, onayının 
alınması ve evlat 

edinme öncesinde 
hazırlanması önemlidir. 



Biyolojik aile evlat edinme süreci sonrasında ortaya 
çıkabilir mi?

Böyle bir ihtimal her zaman bulunmaktadır. Ancak 
çocuğun evlat edinilmeye uygun olması süreci de 

uzun ve titiz bir süreçtir.



Çocuğa evlat edinildiği söylenmeli midir? Neden?

Evet. 
Çocuğunuzun; hazır olmadığı bir anda üstelik sizin dışınızdaki 

kaynaklardan öğrenme olasılığı çok yüksektir. 
Bu durum, hem sizin hem de çocuğunuzun yaşamında onarılamayacak 
yaralar açacaktır. Bu nedenle uygun yaş aralığında (4-6 yaş) çocukla 

evlat edinildiği paylaşılmalıdır. Ve çocuk bunu evlat edinen ailesinden 
öğrenmelidir.



Özellikle ergenlik 
döneminden önce 

öğrenmesi süreci kolay 
geçirmesi açısından 
önemlidir. Ergenlik 

dönemi çocuğun 
kendini ve içinde 
bulunduğu süreci 

sorguladığı hassas bir 
dönemdir.



10 dakika ara
ÇAY-SU-KAHVE İÇELİM !



“Evlat edinme” ile 
“Koruyucu aile” arasındaki fark: 



Bu iki alanın bazı ortak özellikleri olsa da 

en önemli ayırıcı özellik çocuğun velayeti 

hususudur. "Koruyucu Aile" işleyişinde 

velayet çocuğun biyolojik ailesindedir. 

Ancak çocuğun bakım, yetişme ve eğitim 

sorumluluğunu devlet belli esaslar 

çerçevesinde koruyucu aileyle paylaşır.
Durumu evlat edindirilmeye uygun bir 

çocukla, durumu evlat edinmeye uygun 

kişi/eşler arasında hukuki bağlar 

sağlanarak çocuk ebeveyn ilişkisinin 

kurulduğu "Evlat Edinme" işleyişinde ise 

çocuğun velayeti ve bakım, yetişme, eğitim 

sorumluluğu tamamen aileye aittir.



Koruyucu ailelik veya evlat edinmede amaç sahip olmak mı 
sevgi sunmak mı?

Sevgiyi paylaşmak, çocukla birlikte anılar biriktirmek 
ve çocuğun hayatında var olmak en temel amaç.

 



Çocuklar hangi yaşta bireysel ilgi, sevgi ve bakıma 
ihtiyaç duyar?

Her yaşta!



Evlat edinme ve 
koruyucu ailelikte 

özellikle bir bebeğe 
bakım verilmek 

istenmesi sebebi ile 
uzun bekleme listeleri 

oluşmaktadır.



Her çocuğun gelişimsel 
döneminde yaşadığı 
çalkantılar koruyucu 

ailelik ve evlat edinme 
sürecinde yaşanan 

çalkantılar ile 
karıştırılmaktadır. 
Örneğin her çocuk 

ergenlik döneminde 
biraz asilik gösterebilir. 



Aile mi çocuğa bir şeyler veriyor çocuk mu aileye bir 
şeyler katıyor?

Her iki taraf da birbirine değer katıyor.

 



Koruyucu ailelik veya evlat edinmede temel şey nedir? 

Çocuğun yararı.

 



Evlat edinme ve koruyucu ailelik dinen yasaklanmış mı?

Türkiye Diyanet Vakfı - İslam’da Koruyucu Aile Olmak kitabına göre peygamber 

efendimiz zamanında bakım vereni bulunmayan çocuklar ailelerin yanında 

hayata hazırlanmaktaydı. Hz. Muhammed’in bizzat bakım verdiği çocuklar 

bulunmaktadır. İslam’da evlat edinmeye ilişkin çekinceler soy bağının 

karışması ve miras hukuku çerçevesinde ele alınmaktadır.

 



Koruyucu ailelik ve evlat edinme sonrasında:

-Çocukla açık iletişim kurmak önemli. Sizin söylemediğiniz şeyleri başkasından 
duyması daha yaralayıcı olabilir.

-Çocukla ilk süreçte ne aşırı merhamet ve sevgi ne de aşırı kuşkulu ve uzak bir 
iletişim. Dengeli iletişim en önemlisi.

-Soruları olabilir bu çok doğal. Sorular karşısında siz endişelenirseniz o da bu 
endişeyi hisseder ve bir şeylerin yolunda gitmediğini düşünebilir. Halbuki 
koruyucu ailelik ve ve evlat edinme de tıpkı biyolojik ailelik gibi doğal bir süreçtir.

-Çocukla uyumda ve iletişimde güçlük yaşayabilirsiniz. Bu da çok doğal. İki insanın 
birbirine alışması zaman alabilir. Gerektiğinde profesyonel destek ile bu süreçler 
aşılabilir.

-Biyolojik aileler de pek çok iletişim ve uyum sorunu yaşıyor. Bu sorunları yalnızca 
evlat edinme ve koruyucu ailelik sürecine bağlamak doğru değildir.

-Sizinle aynı süreçleri geçiren pek çok aile var. Unutmayın YALNIZ DEĞİLSİNİZ!



Değişim dilde başlar.
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