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Giriş
Sevgili gençler; bu rehber, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüklerinden bakım sonrası rehberlik kapsamında alabileceğin
bilgiler konusunda sana yardımcı olacaktır. Bakım sonrası yaşam,
zor ve sıkıntılı bir süreç olabilmektedir. Bakım hizmetinin sona ermesi
ile birlikte, bağımsız hayata hazır olabilmen gerekir. Bu durum,
çalışmaya başlama, gelecek ile ilgili olarak kararlarını alabilmen,
kendi ayakların üzerinde durma ve yaşamını kurma anlamına gelir.
Bu rehber ile amacımız, bir taraftan yetişkinliğe tam olarak
hazırlanmana yardımcı olmak diğer taraftan bakım sürecinden
bağımsız hayata geçişini olabildiğince kolaylaştırmaktır. Bu
rehberde bağımsız hayata başarılı bir şekilde geçmen için barınma,
eğitim, mesleki çalışma ve iş anlamında alabileceğin destekler
açıklanmaktadır.
18 yaşını tamamlayınca yasal olarak çocukluktan çıkıp karar ve
sorumluluklarının bilincinde yetişkin bir birey oluyorsun. Bu bağlamda
gelecekteki hayatına hazırlanman için seninle birlikte bir yaşam
planının hazırlanması gerekir.

Bakım Sonrası Rehberlik ve
İzleme Birimi
Bakım hizmeti sunulması sürecinde uzun süre kurum ortamında
yaşamını sürdüren
gençlerimizin bağımsız hayata hazırlanması
ve bağımsız hayata uyum sürecinde karşılaşabilecekleri risklere
karşı onların güçlendirilmesi için izleme, rehberlik ve destekleme
çalışmaları yapılması zorunlu hale gelmektedir.
Bu çalışmalar, çocuğun bakımının sağladığı birimlerimizden
başlamakta ve reşit olduktan sonra da Bakım Sonrası Rehberlik ve
İzleme Birimleri koordinesinde devam etmektedir.
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Bakım Hizmetin Ne Zaman
Sonlanacaktır?
Bakım hizmeti genel olarak korunmayı gerektiren şartların
değişmediği sürece 18 yaşını tamamlayıncaya kadar devam
etmektedir. Bununla birlikte, öğrenim veya özel koşullar nedeniyle
koruma kararı uzatılabilmektedir. Aşağıda konuya ilişkin ayrıntılı
bilgilere yer verilmiştir.
2828 Sosyal Hizmetler Kanunu’nun 24 üncü Maddesinde yer alan
“Korunma kararı genel olarak çocuk reşit olana kadar devam eder.
Ancak bu karar, korunma kararına neden olan şartların ortadan
kalkması halinde Kurum yetkililerinin önerisi üzerine mahkemece
çocuk reşit olmadan önce kaldırılabileceği gibi reşit olduktan
sonra da çocuğun rızası alınmak şartıyla devamı hususunda karar
verilebilir.” hükmüne göre 2828 sayılı Kanuna göre reşit olduktan
sonra korunma kararının devamı aşağıda belirtilen şartlara bağlıdır:

18 yaşını
tamamlamış ve
halen korunma
ihtiyacı içinde
olan çocuklardan
ortaöğrenime
devam edenlerin
20 yaşına kadar,
yükseköğrenime
devam edenlerin
25 yaşına kadar
korunma kararları
uzatılabilir.

Öğrenime devam
etmeyen 18 yaşını
doldurmuş gençlerin
bir iş veya meslek
sahibi olarak kendi
kendilerine yeterli
olabilmelerinin
sağlanması amacıyla
20 yaşına kadar
korunma kararları
uzatılabilir. Korunma
kararı kalkmış; ancak
tek başına yaşamını
sürdüremeyecek
durumda bulunan kız
çocukları, Kurumca
himaye olunur.

Bedensel, zihinsel ve
ruhsal engellilikleri
nedeniyle sürekli
bakıma ihtiyacı olan
çocukların korunma
kararı uzatılır.

Ayrıca, 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 7. Maddesi
altıncı fıkrasında yer alan “Tedbirin uygulanması, on sekiz yaşın
doldurulmasıyla kendiliğinden sona erer.
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Ancak hâkim, eğitim ve öğrenimine devam edebilmesi için ve rızası
alınmak suretiyle tedbirin uygulanmasına belli bir süre daha devam
edilmesine karar verebilir” hükmü doğrultusunda koruma kararı
uzatılabilmektedir.
Bakım hizmetin sonlanmadan önce bağımsız hayata hazır olman
için senden sorumlu meslek elemanı tarafından gerekli çalışmalar
yapılacaktır. Bu bağlamda, bakım hizmetinden ayrılmaya hazır
olma, kendi ayaklarının üzerinde durma ve yaşamını kurmana
yönelik yapılacak çalışmalarda seninle birlikte karar verilecektir. Aynı
zamanda, bağımsız hayata geçiş sürecinde sana destek olabilecek
kişilerle (meslek elemanı, akraba, arkadaş vb.) ilgili seninle bilgi
paylaşılacaktır.
Çocuk koruma mevzuatı çerçevesinde hayata hazırlanman,
hayatını kendi başına idame ettirebilmen, iş ve meslek edinmen
amacıyla senin katılımın ile bir uygulama planının hazırlanması
ve uygulanması gerekmektedir. Uygulama planı çerçevesinde
durumun üç aylık sürelerle değerlendirilir. Hayata hazırlanman
konusunda senden sorumlu meslek elemanı sana yardımcı olacaktır.

Korunma ve Bakım Altındaki Çocuk
ve Gençlere Yönelik İlkelerimiz
•
•
•
•
•

Korunma ve bakım altındaki çocuk ve gençlerin yüksek yararı için
elimizden gelenin en iyisini yapmak.
Bakım veren personelin görevlerini en iyi şekilde yerine
getirmelerini sağlamak ve gençlerimizin hedeflerine ulaşmasında
onları desteklemek.
Çocuk ve gençlerimizin görüşlerini dikkate almak, onları etkileyen
kararlarda onlara söz hakkı vermek.
Çocuk ve gençlerimiz ile düzenli görüşmeler yapmak ve görüşlerini
dikkate alarak onlara nasıl daha iyi hizmet sunabileceğimizi
kararlaştırmak.
Çocuk ve gençlerimizle ilgili planlara sadık kalmak ancak zorunlu
nedenlerle bir değişiklik olduğunda onlara bunun nedenini
açıklamak.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Çocuk ve gençlerimizin aileleri, kardeşleri, arkadaşları ve yakınları
ile ihtiyaç duydukları iletişimleri mümkün olduğunca sağlamak.
Aileleri ve diğer kişilerle görüşemedikleri zaman bunun nedenini
açıklamak.
Çocuk ve gençlerimizden sorumlu bir meslek elemanı
görevlendirmek ve ihtiyaç duyduklarında onunla nasıl irtibata
geçeceklerini öğretmek.
Çocuk ve gençlerimizden sorumlu meslek elemanının, onlarla
etkin vakit geçirmesini sağlamak.
Neden bakım altında oldukları hususunda gençleri bilgilendirmek.
Sağlıkları ve duygusal ihtiyaçları hakkında onlarla konuşmak ve
doğru desteği almalarını sağlamak. Çocuk ve gençlerimiz ile ilgili
bilgilerin gizli kalmasına yönelik haklarının farkında olmak
Kendilerini daha iyi tanımalarına ve yeteneklerini keşfetmelerine
yardımcı olmak.
Çocuk ve gençlerimizin eğitim, duygusal ve sosyal ihtiyaçlarını
karşılayacak iyi bir eğitim almalarını sağlamak.
Okulda yardıma ihtiyaç duymaları halinde onlara gerekli yardımı
sunmak.
Eğitimlerine devam edememeleri ya da okulla ilişiklerinin kesilmesi
halinde onlara destek sunmak.
Yüksek öğrenime devam etmeleri durumunda alabilecekleri
destekler konusunda onları bilgilendirmek.
İlgi duydukları etkinliklere katılmalarını sağlamak.
Mesleki eğitim ve iş imkânları konusunda onlara yardımcı olmak.

Hakların ve
Sorumlulukların Neler?
Bakım hizmetin sona ermeden önce bağımsız hayata hazırlanan
biri olarak; koruma ve bakım altında olan bütün çocuklara/gençlere
tanınan haklara sahipsin. Senden sorumlu meslek elemanı ile birlikte;
•
İhtiyaç değerlendirmesi
•
Bağımsız hayata geçiş planı hazırlıklarını yapmalısınız.
Bakım hizmetinden artık faydalanmıyorsan, istemen halinde sana
bakım sonrası rehberlik ve izleme hizmeti sunmak üzere bulunduğun
kuruluş tarafından bir meslek elemanı görevlendirilecektir. Meslek
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elemanı ile birlikte bağımsız hayata ilişkin;
•
İhtiyaç değerlendirmesi
•
Bağımsız hayata geçiş planının uygulanması/revize edilmesi
çalışmaları yapılacaktır.

Meslek Elemanlarının
Rolü
Senden sorumlu bir meslek elemanı olacak. Meslek elemanı,
senin bağımsız hayata hazırlanmanda görev alacak, bu konuda
seninle birlikte ihtiyaç analizi ve bağımsız hayata geçiş planının
hazırlanmasından sorumlu olacaktır.
Meslek elemanı bağımsız olarak yaşama noktasında gerekli
becerilere sahip olmanda sana 16 yaşından itibaren yardımcı
olacaktır. Bakım sonrası rehberlik ve izleme birimlerinde görev alan
meslek elemanlarının anahtar rolü, bakımdan ayrılıp bağımsız
hayata başladığın süreçte karşılaşabileceğin risklere karşı senin
baş edebilme kapasiteni geliştirmek için izleme, rehberlik ve destek
hizmetlerini sunmaktır. Bağımsız yaşamaya ilişkin ihtiyaç duyduğun
becerileri öğrenme sürecin bakım hizmetinden ayrılmadan önce
başlayıp bu süreçte senin yemek pişirme, bütçeleme, temizlik ve
kişisel bakım becerilerini geliştirmen gibi konularda bilgi sahibi
olman hedeflenir.

Bu
hedeflere
ulaşman
için;

1. Gençler İçin Yaşam Becerileri-I
2. Gençler İçin Yaşam Becerileri-II
3. Gençler İçin Çalışma Hayatı ve Hukuk

kitapları hazırlandı. Bu kitapları bakım altındayken okuman, senden
sorumlu meslek elemanı ile görüşerek ihtiyaç duyduğun hususlarda
bilgi alman sana fayda sağlayacaktır. Bu kitaplar, bağımsız yaşama
geçmen ve hazırlanman noktasında önemli becerilerini keşfetmen
ve geliştirmende yardımcı olacaktır.
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Senden sorumlu meslek elemanı bakım hizmetinden ayrılma
anlamında aşağıda belirtilen konularda sana destek sunacaktır;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Danışmanlık ve destek sağlama,
İhtiyaçlarını anlama ve bağımsız yaşama planını yazmana
yardım etme,
Bağımsız yaşama planını gözden geçirmeye yardım etme;
beklentilerin ve düşüncelerinin zamanla değişmesi durumunda,
Çocuk hizmetleri birimi ile konuşarak ihtiyaç duyduğun destekleri
almanı sağlama,
Bakım hizmetinden ayrıldıktan sonra en az 1 yıl seninle iletişimi
sürdürme,
Bağımsız hayatta yaşamını sürdüreceğin yer konusunda
planlama yapmana yardım etme,
Bağımsız yaşamak için ihtiyaç duyduğun gerekli destekleri
aldığından emin olma,
Yaşadığın mahalle/semt ile ilgili ihtiyaç duyduğun bilgileri
öğrenmene yardım etme,
Acil bir durumda ne yapman gerektiği ile ilgili sana danışmanlık
verme,
Mesleki eğitim ve iş fırsatlarına ulaşmana yardımcı olma,
Bağımsızlık becerilerinin geliştirilmesini destekleme,
Öncelikli ihtiyaçlarını belirlemen ve bütçeni iyi kullanman
konusunda sana rehberlik etme

Bağımsız Hayata
Geçiş Planı

Bağımsız hayata geçiş
sürecinde geleceğin
ile ilgili neler istediğini
ortaya koymanı
sağlayacak ‘Bağımsız

Hayata Geçiş Planı’
hazırlıyoruz.

Bu plan, bireysel becerilerini ve
ihtiyaçlarını değerlendirmende
ve amaçlarına ulaşmanda sana
nasıl destek olacağımızı ortaya
koymaktadır. Plan, eğitim, sağlık,
barınma ve iletişim/ilişki kurma,
sosyal ortamlara katılma, uyumu
kolaylaştıracak
alışkanlıklar
edinme, sorunlarla baş etme,
çözüm basamakları oluşturma
gibi konulara ilişkin bağımsız
yaşama
becerilerin
üzerine
odaklanmaktadır.
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Yaşın ilerledikçe, hayatın değişecek ve dolayısıyla yaşam planın da
değişecektir. Bu doğrultuda biz neler yapmak istediğini kayda geçirip
geleceğin ile ilgili hedeflerini başarmanda seninle birlikte çalışacağız.
Bağımsız hayata geçiş planın ile ilgili olarak senden sorumlu meslek
elemanın seninle altı ayda bir gözden geçirme toplantısı yapacaktır.

Bağımsız Hayata Geçiş Planında
Nasıl Yer Alacağım?
Bağımsız hayata geçiş planının etkili olabilmesi için, ihtiyaç
değerlendirmesi doğrultusunda destek alman gereken konular
belirlenerek planda yer alacaktır. Bağımsız hayata geçiş planı,
amaçlarını gerçekleştirmen için sana sunulacak destekleri ortaya
koyar.
Aşağıdaki şekil bağımsız hayata geçiş planındaki bazı alanları
göstermektedir;

Sağlık ve
Bireysel
Bakım
Becerileri

Eğitim,
Mesleki
Eğitim/
İstihdam
Duygular /
Davranışlar

İhtiyaçlar
Bütçe/
Finansal
destek

Barınma
Aile /
Toplumsal
İlişkiler

Bağımsız Hayata Geçiş Planım
Ne Zaman Tamamlanacak?
Bağımsız hayata geçiş planın 16 yaşında başlayıp korunma kararının
sona erdiği tarihten 1 yıl sonra tamamlanacak. Yaşın ve değişen
ihtiyaçların doğrultusunda revize edilebilecektir.
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Bağımsız hayata geçiş planım ile ilgili
değişiklikler nasıl olacak?
Bağımsız hayata geçiş planın güncellenecek ve her altı ayda bir
gözden geçirilecek. Ancak ihtiyaç doğrultusunda plan sorumlu meslek
elemanı ile birlikte daha önce de güncellenebilir. Bağımsız hayata
geçiş planın ile ilgili aşamalar kayda geçirilecek ve incelemeye açık
olacak. Bakımdan ayrılmaya hazır olup olmadığına karar vermeden
önce bahse konu planın gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Toplumla Bütünleşme

yemek pişirme,
sağlık ve güzellik,
el sanatları,
mesleki kurslar,
sosyal aktivite
gruplarına katılmana
yardımcı olacağız.

Bununla birlikte, istemen halinde
koruma altında bulunan çocuklara
deneyimlerini paylaşma noktasında
sana fırsat sunmak için çalışacağız.

Bakım sonrası rehberlik
birimi olarak sana birçok
fırsat sunmanın yollarını
arıyoruz. Seninle benzer
hayat
tecrübelerine
sahip insanlarla buluşma
imkânını
elde
etmen
için
mentörlük/rol
model
vb.
programlar
düzenleyeceğiz.
Böylece
toplumla
bütünleşmen,
kurum
sonrası
hayata
hazırlanman sağlanacaktır.
Eğer bu seçeneklerin hiçbiri
hoşuna gitmiyorsa yeni
önerilere açığız.

Gençlik Merkezleri/
Sosyal Hizmet Merkezleri
Bulunduğun İldeki Gençlik Merkezleri ve Sosyal Hizmet Merkezleri
gibi kuruluşlar aracılığıyla birçok imkândan faydalanabilirsin.
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Bu merkezlerdeki sosyal aktivite gruplarının yanı sıra meslek
edinme grupları aracılığıyla birçok konuda kişisel gelişimine katkı
sağlayabilirsin. Senden sorumlu meslek elemanı, senin ilgi ve
yeteneklerine göre uygun hizmetlerden faydalanma noktasında
sana yardımcı olacak.

Acil Bir Durumda Kiminle
İrtibata Geçebilirim?
Hizmet aldığın kuruluşta senden sorumlu meslek elemanı veya
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri’nde bakım sonrası
rehberlik ve izleme birimlerinde görev yapan meslek elemanları ile
ihtiyacın olduğunda iletişime geçebilirsin.

Bakım Sonrası Hizmetleri
Ne Kadar Süreyle Alabilirim?
Bakım sonrası rehberlik ve izleme birimlerinden ihtiyaç duyman
halinde her zaman hizmet alabilirsin.

Kalacak Yer: Bakım Hizmetinden
Ayrıldıktan Sonra Nerede Yaşayacağım?

Bağımsız hayata geçiş planın
hazırlanırken barınma ihtiyacının
karşılanabileceği aile, akraba, arkadaş
vb. seçenekler değerlendirilecektir.
Bakım sonrası hizmetlerdeki amacımız sizi kurumdan ayırmak
değildir. Yaşadığınız ortam, personel ve arkadaşlarınız ile güvenli
bir ilişki geliştirmiş ve okula devam ediyor olabilirsiniz, bu durumda
bakım tedbir kararınız uzatılabilir.
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Öncelikle, nerede yaşayacağın bireysel koşullarına ve ihtiyaçlarına
bağlı. Bakım hizmetinden ayrılanların barınma ihtiyacı için birçok
seçenek bulunmaktadır. Bakım Sonrası Rehberlik ve İzleme Birimleri
size uygun barınma imkanları konusunda yardımcı olacaktır.
İhtiyaç duyduğun yardımın düzeyi ve sana sağlanacak barınma
yeri, senden sorumlu meslek elemanı tarafından seninle yapılacak
görüşme sonrası belirlenerek bağımsız hayata geçiş planında
detaylı olarak anlatılacaktır. Ayrıca, ihtiyaçlarına yönelik destek
hizmetlerini sunan kurumlar hakkında sana bilgi verilecektir.

Meslekler, Kariyer ve Mesleki
Eğitim İmkânları

Senden
sorumlu
meslek
elemanı
sana
iş
eğitimi
ve
imkânları
konusunda
danışmanlık yapacak. Ayrıca,
istihdam konusunda uzman
kişilerle görüşmeni sağlayacak
ve eğitim, mesleki eğitim ve
iş kariyer imkânlarına ilişkin
ayrıntılı bilgi verecektir.

Çalışma veya çalışma hayatı
öncesi mesleki eğitim hem yetişkin
olmanın hem de tek başına kendi
evinde yaşamanın önemli bir
parçasıdır. Çalışma veya çalışmaya
yönelik eğitim/staj sadece cebinize
para girmesi demek değildir bilakis
insanları tanımana ve hayatı bir
bütün olarak yaşamana imkan
sağlar.

Sosyal ve Ekonomik
Destek Hizmetleri
Bakım hizmetinden ayrılması uygun görülen çocuklardan ihtiyacı
olanlara sosyal ve ekonomik destek verilmektedir. Kısa süreliğine
bakım altında kalan veya desteklenen, ya da uygun koşullar
sağlanarak ailesine döndürülen çocukların desteklenmesi ve refahı
ile ilgili sorumluluğun aileleri tarafından sürdürülmesi gerekmektedir.
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Ne tür ekonomik yardımlar mevcuttur?
Reşit olduktan sonra bakım tedbirin sona erdiyse uzun vadeli
sigortalı bir işte istihdam edilene kadar destek hizmetlerinden
faydalanabilirsin.
•
•

Reşit olduktan sonra üniversiteyi kazanman halinde eğitimin
süresince,
Herhangi bir iş ve meslek edinememiş olup desteğe ihtiyaç
duyman halinde gerekli değerlendirmeler sonucunda ekonomik
destek ödemesi yapılabilmektedir.

Bu yardımları alabilmen için ikamet ettiğin İl Müdürlüğü veya SHM
müdürlüklerine başvurman gerekmektedir.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulu’nun
22.05.2018 tarih ve 2018/2 sayılı kararı doğrultusunda zorunlu
ihtiyaçlarının karşılanması hususunda da destek alabilmek için
ikamet ettiğin ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na
başvurman gerekmektedir.
Çalışma hayatına başlayana kadar geçen süre içerisinde sağlık
hizmetlerinden yararlanabilmen için Genel Sağlık Sigortasına
dâhil olman gerekmektedir. Bunun için gelir testi yaptırmak
üzere ikamet ettiğin ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıflarına başvurmalısın. Yukarıdaki bütün yardımlar bireysel olarak
değerlendirilmektedir.

Üniversite Eğitiminde
Sunulan Destekler
Üniversite eğitimi gelecekteki kariyer imkânlarınız için önemli
kapılar açsa da üzerinde düşünülmesi ve planlanması gereken
yeni konuları da beraberinde getirmektedir. Senden sorumlu
meslek elemanın üniversiteye gitme kararın konusunda sana
danışmanlık yapıp üniversite kayıt, konaklama ve burs imkânları
konularında bilgi verebilir.
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Bu bağlamda size sağlanan genel destekler aşağıdaki şekildedir:
•

Rehberlik ve Danışmanlık Desteği

•

Giyim Desteği

•
•

Konaklama Desteği
Harçlık Desteği

•

Eğitim ve Öğretim Giderleri Desteği

•

Burs Giderleri

•

Ulaştırma Giderleri Desteği

•

Yemek Ücreti Desteği

•

•
•
•

Öğrenci Katkı Payı Desteği

Kurs Desteği

Sosyal Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 6.
maddesinin 2. fıkrasında yer alan haklar

Yüksek Öğrenimini Tamamlayan Gençlerimizin İstihdam Hakkı.

İstihdam Hakkı
İstihdam insan yaşantısında önemli bir yere sahiptir. Geçimini
sağlayacak gelir elde edebilmek için düzenli gelir getiren bir işinin
olması önemlidir. Bunun için kamu veya özel sektörde istihdam
edilebilmen için bazı destekler sunuyoruz;

Kamuda İstihdam

Sosyal hizmetler
modellerinden
yararlanan reşit olarak
korunma kararı sona eren
gençlere kamu kurum ve
kuruluşlarında bir defaya
mahsus istihdam hakkı
tanınmaktadır.

Bunun için ayrıldığın
kuruluş veya kuruluşun
bağlı olduğu İl
Müdürlüğü’ne beş
yıl içinde dilekçe ile
başvurarak Form A
belgeni düzenletmen
gerekir.

Form A belgen için Genel Müdürlük kayıtlarına ulaştıktan sonra
e-devlet üzerinden hak sahibi olup olmadığını sorgulamalısın.
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İstihdam dönemleri Genel
Müdürlük sayfasında
yayınlanmakta olup bu
dönemde e- devlet üzerinden
öğrenim durumuna uygun
kurumları tercih etmelisin.
Tercihlerini yaparken bakım
sonrası izleme ve rehberlik
birimlerinden destek alabilirsin.
Yapacağın tercihlerde varsa
özel durumunu göz önünde
bulundurmalısın.

E-Devlet sisteminde yapılan
tercihlerin tamamlandıktan
sonra mutlaka onaylanması
gerekmektedir.
Onay
“Tercihleri Onayla ve Bitir ”
butonu ile yapılmaktadır.
Onaylanmayan
tercihler
yerleştirme
sırasında
dikkate alınmamakta olup
herhangi bir mağduriyet
oluşmaması için tercihlerin
yapılması sürecinde özenli
davranılmasın.

Kamuda istihdam hakkından yararlanıp göreve başladıktan sonra
her ne surette olursa olsun, görevinden ayrıldığın takdirde başka
bir istihdam hakkın bulunmamaktadır. İş hayatında herhangi bir
olumsuz durumla karşılaşman halinde bakım sonrası rehberlik
birimlerinden destek almalısın.
Gençlerimizin görev yerine ve işe uyumunda yeterli donanımı
sağlamak, memur olmanın kazandırdığı hakları, görev ve
sorumluluklarını, göreve başlayacağı kurumun idari yapısı ve
kurumun protokol düzeni hakkında bilgilendirmek amacıyla İş
Hayatına Uyum Seminer Programı hazırlanmıştır. Gençlerimizin
ihtiyaç duyacağı önemli hususlara seminerde özellikle yer
verilmiştir. İstihdam hizmetlerinden yararlandırılarak işe yerleştirilen
gençlerden bazıları, söz konusu hak ve sorumlulukların yerine
getirmemeleri ve işe gitmemeleri nedeniyle müstafi sayılmaktadır.
Bu gençler müstafi sayıldıktan sonra istihdam hizmetlerinden tekrar
faydalanamamaktadırlar.

Özel Sektörde İstihdam
Sosyal hizmetler modellerinden yararlanan ve reşit olarak korunma
kararı sona eren gençlere kamuda istihdam edilinceye kadar ya da
kamuda istihdam edilememeleri durumunda özel sektörde istihdam
imkânı sağlanabilmektedir.
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Özel sektörde çalışman halinde, işe giriş tarihinden itibaren beş yıl
süre ile sigorta primlerin Hazine tarafından karşılanır. Bu haktan
yararlanabilmek için bulunduğun ildeki İŞ KUR İl Müdürlüğü’ne
başvurmalısın. Ayrıca, kendi imkânları ile iş bulmaları halinde
gençlerimiz özel sektör teşvikinden yararlanabilmektedir.
Özel sektörde istihdamının kolaylaşması amacıyla İŞKUR’un İşbaşı
Eğitim Programına dâhil olabilirsin.

Harcama Planı
Sınırlı bir bütçeyle birçok isteğin karşılanması zorlu bir süreçtir.
Harcama planı, bütçeni dikkatli olarak kullanmana ve gereksiz
harcamalardan kaçınmana yardımcı olur. İhtiyacından fazla olanı
kullanmak, harcamak israftır ve bu durum sana zarar verdiği gibi
başkalarına da zarar verir. Bir harcama planı oluşturman gelirgider dengeni sağlaman için önemlidir. Harcama planı hazırlama,
yiyecek ve faturaların ödenmesi için geriye para bırakmana
yardımcı olur.
Ayrıca, kredi kartı kullanma, kredi çekme, kefil olma, senet işlemleri
gibi hususlarda dikkatli olmalısın ve gerekli desteği uzman
kişilerden almalısın.

KENDİN İLE İLGİLİ KAYITLARA ERİŞİM /
VAKA DOSYANI GÖRME
Senin hakkında neden kayıt tutuyoruz?
Senden sorumlu meslek elemanı sağlık, eğitim, aile üyeleri,
faydalandığın hizmetler ile ilgili olarak kayıt tutmaya ihtiyaç
duyar. Bu şekilde, gelecekte seninle ilgili olarak geriye doğru hangi
aşamalardan geçtiğine ve bakım altındaki yaşantına ait bilgilere
sahip olur. Eğer senden sorumlu meslek elemanı değişirse, yeni
meslek elemanın seninle ilgili dosyaya bakabilir ve senin hakkında
bilgiye sahip olur. Meslek elemanı aynı zamanda seninle ilgili
görüşme ve ziyaretlere ilişkin notlar tutar.
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Seninle ilgili bütün kayıtlar elektronik ortamda saklanmaktadır.
Bu kayıtlara erişim sadece seninle çalışan belirli sayıdaki meslek
elemanlarına açıktır. Sadece erişim izni olan meslek elemanları,
dosya bilgilerine ulaşabilir ve bu da senin ile ilgili kayıtların güvenli bir
şekilde korunduğunu ortaya koymaktadır.

Dosyamı görebilir miyim?
Evet, senin ile ilgili bilgilerin duygusal olarak sana zarar vereceğini
düşünmediğimiz sürece yasalar kişisel bilgilerine erişme hakkına
sahip olduğunu söyler. Eğer dosya bilgilerini göremeyeceğine
karar verirsek, bu durumda meslek elemanı sana bunun nedenlerini
açıklar. 18 yaşına gelince, kendin ile ilgili bütün kayıtlara ulaşabilirsin
ve istemen durumunda senden sorumlu meslek elemanı kayıtları
okuma ve anlamada istediğin her türlü desteği sana verecektir.

Dosyamı nasıl görebilirim?
Eğer dosya bilgilerine ulaşmak istiyorsan, ıslak imzalı bir dilekçeyle
başvuruda bulunmalısın. Dosya bilgilerinde, kayıtların seninle
paylaşılması konusunda bir sakınca yoksa bilgileri seninle paylaşırız.
Eğer kayıtlara ulaşman uygun görülmemişse bunun nedenlerini
sana anlatırız. Dosya kayıtlarında senden başka kişilerle ilgili bilgiler
varsa, örneğin aile üyeleri veya ebeveynler, bu durumda onlardan
izin istememiz gerekiyor. Bu kişilere sormadan önce senin onayını
alacağız.

Dosya bilgilerimi başka
kimler görebilir?
Dosyanda kendileri ile ilgili bilgiler olduğunu düşünen kişiler, kendileri
ile ilgili bilgileri görmek isteyebilir. Örneğin bazen ebeveynler, dosyada
kendileri ile ilgili bilgilere ulaşmak isteyebilir. Eğer ebeveynlerin
dosyanı görmek isterse, belirli bir yaşa ulaşmış isen görüşlerine
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başvururuz ve görüşlerini dikkate alırız. Eğer senin menfaatine uygun
ise, ebeveynlerinin dosyanın belirli bölümlerine ulaşmalarına izin
verebiliriz. Eğer dosyanda, ebeveynlerini ilgilendiren özel bilgiler
varsa bu durumda yasalar erişime izin vermektedir.

Nasıl başvuruda
bulunabilirim?
Eğer bir şikâyetin varsa telefonla, yazıyla veya eposta yoluyla senden
sorumlu meslek elemanı ile konuşmak suretiyle neden şikâyette
bulunmak istediğini anlatırsın. Senden sorumlu meslek elemanları bu
konuda sana yardım edecektir.
Eğer sana verilen cevaptan memnun olmazsan başvurunu aşağıdaki
adrese yapabilirsin:
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Çankaya/Ankara
Tel:
Eposta:

Bakım Sonrası
Sözleşme
Bakanlık olarak gerek korunma altında bulunduğun süre gerekse
bakım süreci sonrasında sana ihtiyaç duyduğun her türlü desteği
sunmaya çalışacağız. Amacımız sizlerin mutlu, huzurlu ve kendi
ayakları üzerinde durabilen bireyler olmasını sağlamak. Bunun için
desteğiniz ve işbirliğinize ihtiyacımız var. Bu bağlamda, bir dizi ilkeler
ve sözlerden oluşan bir sözleşme yapacağız. Sözler ve ilkeler karar
vermeye yardımcı olur, kanunların yerine geçmez, yasaların nasıl
anlaşılması gerektiğini ortaya koyar.
Bakım sonrası sözleşme, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün
bakımdan ayrılan gençlere verdiği sözlerdir. Bu sözler şu şekildedir:
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Söz veriyoruz:
•

Kimliğine saygı göstermeye ve değer vermeye

•

Seni dinlemeye

•
•
•
•
•

Sana inanmaya

Seni bilgilendirmeye
Seni desteklemeye

Barınma ihtiyacını karşılamaya destek olmaya

İhtiyaç duyduğun zamanlarda sana destek olmaya

Faydalı İletişim Bilgileri,
Kaynaklar ve Destek Yollar
Aşağıdaki liste, danışmanlık veya destek almak istemen durumunda
başvurabileceğin kurumlara ilişkin iletişim bilgilerini içermektedir.
Ayrıca senin de iletişim bilgilerini paylaşman ve değiştirmen halinde
bilgi vermen gerekmektedir.
Bu link, bakım altında olan gençler tarafından haklarınız ile ilgili olarak
kaleme alınan rehbere ulaşmanızı sağlar.
www.
Kamu Denetçiliği Kurumu
İşkur
Alo 183

EK 1. İRTİBAT KURMAK İSTEDİĞİM KİŞİLER
İletişime geçmek istediğin kişilerle ilgili olarak aşağıdaki gibi bir tablo
oluşturabilirsin.
İsim
Meslek elemanı
Aile Bireyleri
Okul/Üniversite
Arkadaşlarım

İletişim Bilgileri
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