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Genel Müdürlüğümüze gelen yazılı ve şifahi görüş taleplerinden, korunma ve bakım altında
olup kuruluştan izinsiz ayrılan çocuk statüsünde iken reşit olan ve reşit olmadan kuruluşlardan
ayrılan kişilerin 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinden faydalanmak üzere haklarında Form A
belgesi düzenlenmesi yönünde talepleri olduğu görülmektedir.
2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinde, "Bu Kanun ve 5395 sayılı Çocuk Koruma
Kanunun uyarınca haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış olup fasılalı olarak geçen
yararlanma süreleri dâhil iki yıldan az olmamak üzere, Bakanlığımızın sosyal hizmet modellerinden
yararlanan çocuklardan reşit olduğu tarih itibariyle bu hizmetlerden yararlanmaya devam
edenlerin işe yerleştirilmeleri" hükmü yer almaktadır.
2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi, kurum bakımından reşit olarak ve eğitimini
tamamlayarak ayrılan gençlerin sosyal desteği olmaması durumunda, hayatını idame ettirebileceği
ekonomik ve sosyal desteği alabilmesi ve üretim hayatına katılarak istihdamının sağlanması için
önemli bir araç olmakla birlikte, kurumun kısa süreli hizmet sunduğu korunma altına alınma nedeni
ortadan kalkan ve reşit olmadan ailesine teslim edilen ya da izinsiz kuruluştan ayrılan çocuk
konumunda nerede olduğu tespit edilemeyen gençler için iş sağlama amaçlı bir sosyal güvenlik
aracı değildir.
Bu bağlamda, korunma ve bakım altında olup kuruluştan izinsiz ayrılan çocuk statüsünde
iken reşit olan ve reşit olmadan kuruluşlardan ayrılan kişiler hakkında Form A belgesi
düzenlenemeyecek olup 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında hak sahipliliğinin
belirlenmesinde (Form A belgesi düzenlenirken);
2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinde belirtilen şartların taşınması,
Form A belgesi doldurulurken Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam
Hakkının Kullanımı ve Bakım Sonrası Rehberlik Hizmetleri konulu 2016/01 sayılı
Genelgeye uygun hareket edilmesi,
Mahkeme kararları kişilere özgü kararlar olup kararların genelleştirilmemesi,
Form A belgesi düzenlenen gençlerimizin reşit olduğu tarih itibariyle sosyal hizmet
modellerinden yararlanıp yararlanmadığı konusunun titizlikle incelenmesi,
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Kuruluştan izinsiz ayrılan çocuklarla ilgili gerekli işlemlerin mevzuatta belirtilen süreler
içerisinde yapılması; her türlü aramaya rağmen çocuğa ulaşılamaması halinde
korunma/bakım tedbirlerinin kaldırılması yönünde ilgili mahkemelere başvurulması,
2016/01 Sayılı Genelgenin A) Form A Belgesi'nin Düzenlenebilmesi İçin Gereken Koşullar
başlığının 4 üncü fıkrasında da belirtildiği gibi; 2828 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi
kapsamında hak sahibi olunabilmesi için reşit olduğu tarih itibariyle Bakanlığın sunmuş
olduğu bir sosyal hizmet modelinden yararlanıyor olunması gerektiğinden; korunma/bakım
tedbiri kararı alınan kişi için mutlaka uygun bir sosyal hizmet modeli belirlenerek
korunma/bakım tedbiri kararı süresince uygulanmalıdır. İzinsiz ayrılmış durumdayken reşit
olan kişilerin bu şartı taşımaması sebebiyle haklarındada Form A belgesi düzenlenmemesi,
Mevzuatta yer alan hükümlerin uygulanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi
hususlarında;
Gereğini rica ederim.

Dr. Selahattin GÜVEN
Bakan a.
Genel Müdür V.
Dağıtım:
81 İle
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