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EĞİTİMDE 
BAŞARI

İyi Eğitim, 
İyi Gelecek

ÇOCUKLARIMIZIN BAŞARILARI GÖZ 
DOLDURDU

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı, Çocuk Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü

Sınava Katılım Oranında Yüzde 100’Lük Artış!

Puanlar yüksek, sıralama önde

Çocuklarımız, lise ve üniversiteye giriş 
sınavlarındaki başarılarıyla yüzümüzü 
güldürdü. Kuruluşlarımızda korunma ve 
bakım altında bulunan 8. sınıf öğrencisi 
çocuklarımızdan 27’si LGS’de 400 ve 
üzeri puan aldı. YKS’de ilk 100 bine giren 
58 çocuğumuz gibi onlar da eğitimlerine 
güvenle devam edecekler.

Sayın Bakanımız Zehra 
Zümrüt Selçuk; SED hizmetinden 
5 ve 8. sınıf aralığında okuyan yaklaşık 
12 bin çocuğun yararlandığına dikkat 
çekerek, proje kapsamında keşfedilen 
yeteneklerin de ülkemiz açısından ayrı 
bir gurur kaynağı olduğunu söyledi: 
“Ulaştığımız çocuklarımızın proje 
sonrasında notlarının yükseldiğine ve 
özgüvenlerinin arttığına şahit olmak 
mutluluk verici.” 

Okul Destek projesi kapsamında eğitim 
desteği alan çocuklar da sınavlarda 
başarılar elde etti. Psikososyal gelişimi 
desteklenen ve akademik başarıları 
artan çocukların karne notlarında da 
yükselme görülmüştü. Bu yıl yapılan 
LGS’de öğrencilerden 37’si 400 ve üzeri 
puan aldı.

olarak, kuruluşlarımızda korunma ve bakım 
altında bulunan çocuklarımızın eğitimlerine 
verdiğimiz önem, yurt genelinde yapılan 
sınavlarla kendini gösterdi. 2018-2019 
Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve 2018-2019 
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 
sonuçlarının açıklanmasıyla ülkemizin dört 
bir yanında mutluluk yaşandı. Aylar süren 
hazırlık aşamasını, katıldıkları sınavla atlatan 
çocuklarımızın başarıları, çocuklarımızın 
huzur ve refah içinde yaşamalarının yanısına 
eğitimleri için de emek veren ekibimize de 
onur verdi.

Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarımızda 
korunma ve bakım altında bulunan 8.sınıf 
öğrencisi olup LGS giren toplam bin 194 kişinin 
puan ortalaması 246,25 olarak belirlendi. 400 
ve üzeri puan olan toplam 27 çocuğumuz var. 
Yüzde 10’luk sıralamaya giren çocuklarımızın 
sayısı ise 19. 
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Sınava Giren Kişi Sayısı

400 Ve Üzeri Puan Alan

%10 Luk Dilime Giren Kişi Sayısı

Üniversitelere kurumlarımızdan 
taze kan!

Sınava katılımda yüzde 
100’lük artış!

SED’den yüzümüzü güldüren 
geri dönüşler!

Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarda korunma ve 
bakım altında bulunan 12.sınıf öğrencisi olup 
YKS’ye giren toplam çocuk sayımız 966 idi. 
Sözel, Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil alanlarındaki 
sıralamada ilk 100 bine giren çocuk sayımız 
ise 58. Bu çocuklarımızdan 4’ü ise ilk 10 bine 
girmeyi başardı. YKS yerleştirme sonuçlarına 
göre 170 çocuğumuz lisans, 190 çocuğumuz 
da önlisans programlarından birine yerleşti. 
Yerleştirme sonuçlarına göre ilk 100 binlik 
sıralamaya giren 58 çocuğumuzdan tercih 
yaparak yerleşen çocuk sayısı ise 51. 

Kurumlarımızdan ve hizmet modellerimizden 
faydalanan çocuklarımızın, mezuniyeti ile 
direkt hak ettikleri unvana atanabilecek 
olmalarının etkisiyle bu yıl YKS sınava 
giren çocuk sayısında yüzde yüz artış 
olduğu gözlemlendi. Ayrıca lisans okuyan 
çocuklarımız geçen yıla oranla bu yıl, 104 
kişiden 170 kişiye çıkarak yüzde 64 oranında 
arttı.

Çocukların öz aileleri ve yakınları yanında 
desteklenmesi amacıyla; Bakanlığımız hizmet 
modellerinden olan Sosyal ve Ekonomik 
Destek (SED) hizmetinden yararlanan çocuklar 
da LGS’de başarılarını konuşturdu. SED ile aile 
yanında desteklenen çocuklardan 37’si, LGS 
kapsamındaki merkezi sınavda 400 ve üzeri 
puan aldı.

Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk, SED hizmetiyle 
çocuklara rehberlik yapıldığına, onlar için 
akademik, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler 
düzenlendiğine dikkat çekti. SED hizmetinden 
5 ve 8. sınıf aralığında okuyan yaklaşık 12 bin 
çocuğun yararlandığını açıklayan Bakanımız 
Selçuk; “Proje kapsamında keşfettiğimiz 
yetenekler de ülkemiz açısından ayrı bir gurur 
kaynağı oluyor. Ulaştığımız çocuklarımızın 
proje sonrasında notlarının yükseldiğine 
ve özgüvenlerinin arttığına şahit olmak 
mutluluk verici. Devletimizin imkanları ile sarıp 
sarmaladığımız çocuklar bugün başarı ve 
dereceleriyle bizleri gururlandırıyor.” dedi. 
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Ekonomik yoksunluk yaşayan 
ailelerin yeterli hale gelinceye kadar 
çocuklarının bakımı ve desteklenmesi 
amacıyla sağlanan ekonomik ve 
psiko- sosyal destek sistemi ile 
çocuğun kuruluş bakımına alınması 
yerine aile birliğinin korunması 
sağlanıyor. SED hizmetinden 
yararlandırılan çocukların ailelerine, 
yüz yüze görüşmelerle rehberlik ve 
danışmanlık hizmeti kapsamında 
hane ziyaretleri gerçekleştiriliyor. 

SED hizmetinin etkinliğinin artırılması, 
ailelerde çocuk adına bir farkındalık 
oluşturulması, çocuklara okul 
dışı zamanlarını kaliteli, verimli 
kullanabilecekleri ortam ve 
imkanların sunulması amaçlarıyla 
hayata geçirilen Okul Destek Projesi 
kapsamında, SED hizmetinden 
yararlanan çocuklar için akademik, 
sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler 
düzenleniyor. Psikososyal gelişimi 
desteklenen çocukların akademik 
başarıları artıyor, karne notları 
yükseliyor. 

Okul rehberlik birimleriyle 
görüşmeler yapılarak her çocuk 
için özel programlar oluşturuluyor. 
Görüşmeler doğrultusunda okuldaki 
kurslara devam etmeyen ya da 
kursların yetersiz kaldığı dersler için 
çocuklara okul destek kursları açılıyor. 
Evde uygun ders çalışma imkanı 
bulamayan çocuklar için uygun ders 
çalışma ortamları oluşturuluyor. 
Tanışma toplantıları ve seminerlerle 
çocukların gelecek vizyonuna 
katkı sağlamak için çeşitli meslek 
gruplarının tanıtımları yapılıyor.

SED’in başarısı, 
çocukların geleceği

Sivas’ta kardeşleriyle birlikte korumamız 
altında eğitimini sürdüren Zeliha Yıldız LGS’de 
büyük bir başarıya imza atarak yüzde birlik 
dilime girdi. 2011’de 6 yaşındayken korunma 
altına alınan Zeliha ise bu yıl LGS’de büyük 
bir başarıya imza atarak yüzde birlik dilime 
girdi. İlk tercihi olan Sivas Fen Lisesi’ne kayıt 
yaptırdı. Başarısının ardından Sakanımız 
Zehra Zümtüt Selçuk’a bir teşekkür mektubu 
yazan Zeliha’nın satırlarında şu cümleler 
vardı: “… Çocukluğumu hatırlamıyorum, 
hatırladıklarımı da hatırlamak istemiyorum. 
6 yaşındayken çocuk evlerine geldik. Biz 
burada yeniden bir aile olduk. Bilmediklerimi 
ev sorumlumuz ve Zeynep ablamdan 
öğrendim. Gelecekte iyi bir meslek 
sahibi olmayı hayal ediyorduk. Benim 
hayallerim için 8. sınıf çok önemliydi... 
Bu yıl benim için en zor, en yorucu ve en 
eğlenceli yıl oldu. Defalarca pes etmek 
istedim. Başta ablalarım ve sorumlum 
beni destekleyip motivasyonumu artırdı. 
Yılmadım, emeklerimin karşılığını aldığımı 
düşünüyorum. Bu yüzden mutluyum. En 
güzeli ise insanların yanımda olduğunu 
bilmem. Emeği geçen herkese minnettarım. 
İyi ki varsınız...”

İlk tercihi olan Sivas Fen Lisesi’ni kazanan ve 
Tıp Fakültesi okumayı hedefleyen Zeliha’nın 
kardeşi Zeynep de 2017’de Sivas Cumhuriyet 
Üniversitesi Elektronik Mühendisliği’ni 
kazanmıştı.

ZELİHA’NIN
LGS BAŞARISI
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Sivas’ta kardeşleriyle birlikte korumamız 
altında yetişen ve Hava Harp Okulu’na 
başvurarak tüm aşamaları geçen 19 
yaşındaki Hasan Düldül de, iyi bir savaş pilotu 
olmak için attığı adımla büyük mutluluk 
yaşıyor. 12 yaşından beri korumamız altında 
bulunan Hasan, 2019 YKS’de iyi bir puan 
alınca çocukluk hayalini gerçekleştirmek 
için Hava Harp Okulu’na başvurdu. Bir hafta 
sonra da mülakat için çağrılan Hasan, tüm 
aşamaları başarıyla atlattıktan sonra Hava 
Harp Okulu’na kabul edildi. Zorlu bir hazırlık 
sürecinden geçtiğini anlatan Hasan, Hava 
Harp Okulu’na başlar başlamaz 13 saatlik 
ders ile c172 uçağını yalnız başına uçurma 
sevincini, Bakanlığımıza yazdığı mektupla 
dile getirdi: “Zorlu bir süreçti ama pes 
etmedim. İntibak eğitimine çağrılacağım 
zamanı dört gözle bekliyorum. Bizler hayata 
biraz zor bir yerden başlayan insanlarız 
ama buradaki bir hocamın tabiriyle ‘Bu 
maçı bırakacağımız’ anlamına gelmiyor… 
Asla pes etmedim. Başarının en büyük kuralı 
olan sabrı asla yanımdan eksik etmedim. 
Bu dönemlerde hocalarımın bana verdiği 
destekler, devletimin bana verdiği olanaklar 
asla göz ardı edilemez. Bundan sonraki 
hayatımda önceliğim çok iyi bir savaş pilotu 
olmak.”

HASAN’IN
YKS BAŞARISI

Kuruluşlarımızda kalan ilköğretim 
ve ortaöğretim çağında olan 
ve örgün eğitime devam eden 
10 bin 524 çocuğumuzun 2018-
2019 Eğitim öğretim yılı II dönem 
notları, okula devam durumları 
dikkate alınarak çocuklarımızın 
bireysel olarak akademik durumları 
değerlendirildi. Aynı zamanda 
kuruluşlarımızın da akademik 
başarı ortalamaları belirlendi.  
 
Yapılan bireysel değerlendirmeler, 
başarılı olan çocuklarımızın 
başarılarının devam ettirilmesi, 
başarısız olan çocuklarımızın da 
akademik başarılarının artırılması 
için bireysel bazda 2019-2020 Eğitim 
Öğretim yılından önce Eylem Planı 
hazırlanması istenildi.



BAYRAM
ÇOŞKUSUBAYRAM

ÇOŞKUSU
Berekete, 
Sevince 
Doyduk!
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Berekete,
Sevince Doyduk!

BAYRAMLARIMIZ NEŞELİ
Aşuremiz Bereketli!

Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlarla birlikte 
kutladığımız Kurban Bayramı’nda yine çocuklarımız 
ve gençlerimizle birlikteydik. Aşure günü ise hep birlikte 
kolları sıvadık, hazırladığımız aşureleri paylaştık.

İslam alemini buluşturan, aynı 
günlerde aynı dili konuşturan, 
yakınlaşmaya vesile olan Kurban 
Bayramı, milyarlarca Müslüman 
için büyük anlam taşıyor. Kurban 
kesmek için haftalar öncesinden 
hazırlık yapılan, ilk gününden itibaren 
coşkuyla kutlanan Kurban Bayramı 
bu yıl da güzel anılar bıraktı. Kurban 
Bayramı’nın, kuruluşlarımızda yetişen 
çocuklarımız için ise ayrı bir önemi var. 
Ailesinden uzakta, kuruluşumuzdaki 
diğer çocuk ve genç yaşıtlarıyla 
birlikte geçiren çocuklarımızın bayram 
coşkusunu yaşamaları, gelenek ve 
adetlerden geri kalmamaları için 81 
ilde faaliyetler düzenledik. 

Kabir ziyaretleri ve 
bayramlaşma

Aşuremizi kaynattık,
tabak tabak paylaştık

Kurban Bayramı korunma ve bakım altına 
alınan çocuklarımıza bakım hizmeti sunan 
tüm kuruluşlarımızda coşkuyla kutlandı. Bu 
yıl Ağustos ayının 11 ine denk gelen Kurban 
Bayramı’nın arefesinde, çocuklarımızla birlikte 
kabir ziyaretlerini gerçekleştirdik. Şehitlerimizin 
kabirleri başında dua eden yavrularımızın 
Bayram sevinci, kuruluşlarımızda 
düzenlenen bayramlaşmalarla başladı. Tüm 
çocuklarımız, idarecilerimiz ve personelimizle 
bayramlaşırken, huzurevlerinde kalan 
yaşlılarımızı da unutmadık. Çocuklarımızla 
birlikte büyüklerimizi ziyaret ederek, ellerini 
öptük, hayır dualarını aldık.

Hicri Takvime göre yılın ilk ayı olan Muharrem Ayının 10. gününde düzenlenen Aşure Gününde de 
yine çocuklarımızla kardeşliği, paylaşmayı hissettik. 81 ilimizde korunma ve bakım altına alınan 
çocuklarımıza bakım hizmeti sunan kuruluşlarımızda da etkinlikler düzenledik. Çocuk Evleri Sitesi ve 
Çocuk Evinde kalan çocuklarımızla birlikte, ellerimizle pişirdiğimiz aşureleri, kuruluş personelimizle 
komşularımıza dağıttık. Çocuklarımız hem yüzyıllardır ülkemizde geleneksel olarak düzenlenen 
Aşure Gününde geleneksel değerlerimize sahip çıkmanın mutluluğunu yaşadı, hem de paylaşma 
duygusunu hissetti.
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BAYRAMLARIMIZ NEŞELİ
Aşuremiz Bereketli!



YAZ
KAMPLARI
YAZ
KAMPLARI

Bu Yaz 
Kamplar 
Bizimle
Şenlendi
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YAZ
KAMPLARI

Bu Yaz Kamplar
Bizimle Şenlendi

YAZ KAMPINDA ÇOCUKLARIMIZLA
Hem Eğlendik, Hem Dinlendik!

Eğitim öğretim döneminin bitmesiyle birlikte, çocuklarımızın 
dinlenme, gezme, farklı kültürlerle tanışma imkanı bulmalarına 
ön ayak olduk. Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklarımız için 
düzenlenen yaz kamplarımız dolu dolu geçti.

Bakanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve 
Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğinde Genel 
Müdürlüğümüze bağlı kuruluşlarımızda 
korunma ve bakım altında bulunan 
çocuklarımız için, bu yıl da, kamp 
programları gerçekleştirildi. Bursa’dan 
Kastamonu’ya, Manisa’dan Mersin’e, 
Çanakkale’den İzmir’e, ülkemizin gezip 
görülecek, keşfedilecek adresleri 
neredeyse, bizler de çocuklarımızla birlikte 
oralardaydık. Kamplarda görevlendirilen 
personeli belirlemede, çocukların 
sorumluluğunu alabilecek ve çocuklarla 
birebir çalışan meslek elemanı ile bakım 
elemanı tercihi öne çıkarıldı. Diyanet İşleri 
Başkanlığı tarafından her kamp dönemi 
için yeterli sayıda eğitici personel ve 
Gençlik ve Spor Bakanlığınca da kampta 
görev yapmak üzere gençlik liderleri 
görev aldı.

Okçuluktan Sahne 
Gösterilerine

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Diyanet İşleri 
Başkanlığı ve Bakanlığımız işbirliğinde, Bursa 
kamp merkezinde gerçekleştirilen “Değerler 
Eğitimi ve Sosyal Aktivite” içerikli kampa 80 kız 
ve 86 erkek çocuk katıldı. Bolu, Kastamonu, 
Kırşehir ve Manisa illerinde bulunan Gençlik 
ve Spor Bakanlığına ait kamp merkezilerinde 
gerçekleştirilen Doğa kamplarına, 178 kız ve 
157 erkek çocuk katılırken, kamp programında 
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın eğitici personeli 
eşliğinde Okçuluk, Paintball, Matrak, Bisiklet, 
Challenge, Tiyatro, Müzik, Sahne Gösterileri, 
doğa yürüyüşü, gezi gibi aktiviteler yer 
aldı. Samsun, Mersin ve Kocaeli illerinde 
bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına ait 
kamp merkezilerinde gerçekleştirilen Deniz 
kamplarında ise, 68 kız ve 198 erkek çocuğun 
katılımı sağlandı. Bu kamplarda da yine 
yüzme, oyunlar, okçuluk, Paintball, Matrak, 
Müzik, gezi gibi aktiviteler yer aldı. 
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Çanakkale şehitlerimizi 
unutmadık

Çanakkale kampında da çocuklarımızla birlikte güzel aktiviteler gerçekleştirdik. 4 dönem halinde 
560 kız ve 519 erkek çocuk olmak üzere toplam bin 79 çocuğun katıldığı aktivitelerden, ÇES ve 
ÇEKOM’larda kalan çocukların yanı sıra Okul Destek Projesi kapsamında Sosyal Ekonomik Destek 
ile aile yanında desteklenen çocuklarımız da faydalandırıldı. Çanakkale kamp programı ile 
Çanakkale şehitlerinin bıraktığı milli mücadele mirasını yerinde incelerken, çocukların gelecekte 
ailesine ve topluma faydalı, milli değerlere sahip bir şekilde kişilik kazanmasını amaçladık. 
Ayrıca gezi programı doğrultusunda çocukların Çanakkale ve Gelibolu Yarımadası’ndaki 
şehitlik ve müzeleri gezip tarih bilinçlerini artırmak, tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkarak, 
benimsemelerini sağlamak, milli birlik ve beraberliğe katkıda bulunarak birlikte hareket etme 
kabiliyetini geliştirerek takım ruhunu aşılamayı hedefledik.

Mersin ve Osmaniye’de de 
Değerler Eğitimi verildi

Değerler Eğitimi ve Sosyal Aktivite içerikli Mersin Yıldırım 
Beyazıt kampına, 1. dönem ÇES ve ÇEKOM larda kalan 95 kız 
ve 2. dönem ÇODEM lerde kalan 86 kız çocuk olmak üzere 
toplam 181 çocuk katıldı. Kamp programında Gençlik ve Spor 
Bakanlığının ve Diyanet İşleri Başkanlığının eğitici personeli 
eşliğinde, Okçuluk, Paintball, Matrak, Bisiklet, Challenge, 
Tiyatro, Değerler Eğitimi, Kuran-ı Kerim, Siyeri-i Nebi, Musiki,  
Sahne Gösterileri, yüzme vb. ders, oyun ve aktiviteler 
gerçekleştirildi. Yine Değerler Eğitimi ve Sosyal Aktivite içerikli 
Osmaniye Aslantaş kampında, 1. dönem ÇODEM ler kalan 
123 kız ve 2. Döneme ÇES ve Çekom larda kalan 186 kız çocuk 
olmak üzere toplam 309 çocuk yer aldı. Kamp programında 
Gençlik ve Spor Bakanlığının ve Diyanet İşleri Başkanlığının 
eğitici personeli eşliğinde, Okçuluk, Paintball, Matrak, Bisiklet, 
Challenge, Tiyatro, Değerler Eğitimi, Kuran-ı Kerim, Siyeri-i 
Nebi, Musiki,  Sahne Gösterileri, doğa yürüyüşleri vb. ders, 
oyun ve aktivitelerle çocuklarımız vakitlerini dolu dolu geçirdi.
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İzmir’de de çocuklarımız 
oldukça faaldi

İzmir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Mehlika 
Ribnikar Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğüne bağlı olarak 
hizmet veren Çeşme Çocuk ve Gençlik Kampına, 8 dönem 
halinde 140 kız ve 437 erkek olmak üzere toplam 577 çocuk 
katıldı. Çes, Çekom ve Çodem’lerde kalan çocukların yanı 
sıra Okul Destek Projesi kapsamında Sosyal Ekonomik 
Destek ile aile yanında desteklenen çocuklarımızın da 
faydalandırılması sağlandı. Değerler Eğitimi ve Sosyal 
Aktivite içerikli kamp programında Gençlik ve Spor 
Bakanlığının ve Diyanet İşleri Başkanlığının eğitici personeli 
eşliğinde, Okçuluk, Paintball, Matrak, Bisiklet, Challenge, 
Tiyatro, Değerler Eğitimi, Kuran-ı Kerim, Siyer-i Nebi, Musiki, 
Sahne Gösterileri, yüzme, gezi, vb. ders, oyun ve aktiviteler 
vardı. 

Değerler 
Eğitimi Kampı

Gençlik Spor Bakanlığına Bağlı Kamp Merkezleri

2019 Yılı Gençlik Kamplarından Yararlanan Sayısı

İzmir İl 
Müdürlüğü’ne 

Bağlı Kamp 
Merkezi

Bursa 
Karacaali 

Kamp Merkezi

80

86

166

178

157

335

68

198

266

2913

181

 

181

309

 

309

560

519

1079

140

437

577

Mersin Yıldırım 
Beyazıt Kamp 

Merkezi 

Osmaniye 
Aslantaş Kamp 

Merkezi

Çanakkale 
Eceabat 
Konukevi

Çeşme 
Kamp 

Merkezi

Bolu Aladağ 
Kamp Merkezi 

Kastamonu 
Yolkanak 

Kamp Merkezi

Kırşehir Ah-i 
Evran Kamp 

Merkezi

Manisa 
Şehzadeler 

Kamp Merkezi

Samsun 19 
Mayıs Kamp 

Merkezi

Mersin Maliye 
Kamp Merkezi

Kocaeli Kefken 
Kamp Merkezi

Deniz 
Kampları

Doğa 
Kampları

Çanakkale 
Kampı

Çeşme 
Deniz 

Kampları

Mersin 
DenizDeğerler 
Eğitimi Kampı

Kamp Türü

Kamp Merkezi

Kız

Erkek

Toplam

TOPLAM

Osmaniye Doğa-
Değerler Eğitimi 

Kampı



BENİM
TERCİHİM

BENİM
REHBERİM Bana Örnek,

Bana Rehber!
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BENİM
TERCİHİM

Bana Örnek,
Bana Rehber!

‘‘Benim Rehberim’’le
Tecrübenin Aydınlığında!

Çocuklarımızın gelecek kaygılarına son vermek, toplumdaki bir takım olumsuz algılarla başa 
çıkarak başarıya ulaşmalarına katkıda bulunmak için başlattığımız ‘Benim Rehberim’ programına, 
çocuklarımızdan olumlu yanıtlar alıyoruz. 

Kuruluşlarımızda koruma ve 
bakım altında bulunan, eğitimini 
tamamladıktan sonra kendi 
kanatlarıyla uçmaya hazırlanan 
çocuklarımızla, yine kuruluşlarımızdan 
ayrılan gönüllü gençlerimizi bir araya 
getiriyoruz. 2019 yılının Ağustos ayında 
başlayan ‘Benim Rehberim’ programı 
ile, bugüne kadar 394 çocuğumuz, 
kurumdan ayrılan 394 gönüllü 
gencimizle biraraya geldi.

Genel Müdürlüğümüzün Eylem 
Planları kapsamında koruma ve 
bakım altında bulunan gençlerimizin 
“Benim Rehberim” Programı ile hayata 
hazırlanması çerçevesinde; kuruluştan 
ayrılan ve benzer yaşam deneyimlerine 
sahip, alanında başarılı, rol model 
olabilecek gençlerimiz ile mentörlük 
ilişkisinin kurulması konusunda gönüllü 
rehberlerin buluşmaları, oldukça 
faydalı kazanımlara vesile oluyor.

Eylül sonu itibariyle, kendisi 
gibi kuruluşlarımızda yetişen 
rehberleriyle buluşan çocuk sayısı: 394

Çocuklarımız, Genel Müdürlüğümüzün 
Eylem Planları kapsamında başlayan 
“Benim Rehberim” Programında, 
kuruluştan ayrılan ve benzer yaşam 
deneyimlerine sahip, alanında başarılı, 
rol model olabilecek gençlerimiz 
ile mentörlük ilişkisinin kurulması 
konusunda gönüllü rehberlerle sohbet 
ediyor, onlara her konuda danışıyor.

Aynı sofrada, 
güzel umutlar

Bakım Sonrası Rehberlik birimlerinin 
organizesinde yürütülen ‘Benim Rehberim’ 
buluşmalarında, aynı sofraya oturan, aynı 
havayı soluyan çocuk ve gençlerimiz, 
yaşadıkları tecrübeleri ve karşılaştıkları 
zorluklarla nasıl başarıya ulaştıklarını 
birbirleriyle paylaşıyorlar. Program ile birlikte 
korunma ve bakım altında bulunan çocuklar 
ile kuruluştan ayrılan gençlerimizi bir araya 
getirerek dayanışmayı artırmak, yol arkadaşlığı 
ve mentörlük bilinci geliştirmek amaçlanıyor.
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Hedef, bağları 
güçlendirmek

Çocuklarımızın aynı hayat deneyimine sahip gençlerimize doğrudan ulaşmasını sağlayarak 
hayata atılma sürecinde bilgi edinmelerinin yanı sıra, kurumdan ayrılan gençlerimizin 
Bakanlığımızla bağını güçlendirmek de programın hedefleri arasında. Sosyal medya, ev ziyaretleri, 
kuru mve karar alıcıları ziyaretler gibi hemen her türlü platformda gençlerimizin üzerinde olumlu 
algı oluşturmak ve ajite söylemleri bertaraf etmek de, Benim Rehberim gönüllüsü gençlerimizden, 
çocuklarımıza aktarılan olumlu yansımalardan. Gönüllü rehberler sayesinde iş hayatı hakkında 
bilgi edinen, yeni yaşam deneyimleri kazanan, psikososyal gelişimlerini olumlu etkileyen tüm bu 
kazanımların yanısıra, çocuklarımızın yüzlerinin güldüğünü görmek de bizleri mutlu ediyor. 



SIFIR
ATIK

SIFIR
ATIK Sıfır Atık,

Sıfır Zarar!
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Sıfır Atık,
Sıfır Zarar!

Çocuk Hakları Komiteleri işbirliğinde 

“Bugünün Çocuklarının Yarının 
Çocuklarına Bırakacakları Daha

Temiz Bir Dünya İçin El Ele 
Kampanyası” 

Yaşadığımız dünyanın maruz kaldığı çevre kirliliği, hepimiz için 
kaygıya sebep oluyor. Çevre kirliliğine karşı alınan her türlü 
önlemde, çevremizi temiz tutmak için yapılabilecek her şeyde 
biz de varız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın başlattığı “Sıfır Atık 
Projesi”ne katkı sağlamak amacıyla bizler de;

Cumhurbaşkanlığı 180 Günlük 
İcraat Programı kapsamında, 
çocukları ilgilendiren her konuda 
onların etkin katılımlarını sağlamak, 
duyarlı nesiller yetiştirmek, atıkların 
çevreye zararlarını öğretmek, 
miktarını azaltmak, geri dönüşüm 
bilincini kazandırmak, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından 
başlatılan “Sıfır Atık Projesi” ne katkı 
sağlamak amacıyla Çocuk Hakları 
Komiteleri işbirliğinde “Bugünün 
Çocuklarının Yarının Çocuklarına 
Bırakacakları Daha Temiz Bir 
Dünya İçin El Ele Kampanyası” 
başlatıldı. Bu kampanya ile var olan 
sınırlı kaynakların verimli, bilinçli 
kullanılması, sosyal sorumluluk 
bilincinde, sürdürülebilir yarınlar 
için değerlerine bağlı, yaşamını 
bilinçle sürdüren duyarlı çocuklar 
yetiştirebilmek hedefleniyor.
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81 ilde çevre 
eğitimi

Hedefte 5 bin çocuğa 
ulaşmak var

Söz konusu kampanyanın 1. Fazı, 01 Temmuz 2019 
– 30 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 
6 Ağustos 2019 tarihinde eş zamanlı olarak 81 İlin 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde İl Çocuk Hakları 
Komitesi üye çocuklarımıza eğitim verildi. Sıfır Atık 
eğitimi alan komite üyesi çocuklarımız, Akrandan 
Akrana eğitim tekniği ile de diğer komite üyesi 
çocuklarımıza eğitim verdiler. 81 İl Çocuk Hakları 
Komitesi Üyesi 1.000 çocuğa eğitim verilmesi cam, 
plastik, kâğıt, pil vb. atıkların çevreye zararları ve 
geri dönüşümün dünyadaki önemine ilişkin afiş 
hazırlanması hedeflerimiz arasında. Bu hedef 
çerçevesinde 4 bin 804 çocuğa eğitim verilirken 
Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan afiş 
örneği 81 ilimize gönderilerek basımı ve dağıtımı 
sağlandı.

Kampanyanın 2.Fazı ise 01 Ekim 2019 – 31 Aralık 2019 
tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 2.Faz hedefimiz 
cam, plastik, kâğıt, pil vb. atıkları toplanmasına yönelik 
100 etkinlik gerçekleştirmek. Toplanan atıkların yerel 
yönetimler aracılığıyla atık ayrıştırma tesislerine 
iletilmesi ve geri dönüşüm bilincini kazandırmak 
amacıyla düzenlenecek olan etkinliklerde 5 bin 
çocuğa ulaşmayı da hedefledik.

SIFIR ATIK, SIFIR ZARAR!



GÜNDEMDEN 
HABERLER

GÜNDEMDEN
HABERLER
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Bakanımız Ulusal Çocuk Günü 
kutlamaları için Endonezya’daydı

Koruma ihtiyacı bulunan ve ‘ev 
tipi’ hizmet modeli olan çocuk 
evleri, çocuk evleri siteleri ve 
çocuk destek merkezlerimizden 
faydalanan çocuklarımızın sayısı 
14 bin 75’e ulaştı. Hedef, çocukların 
aile yanında bakılması. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, temaslarda bulunmak 
üzere gittiği Endonezya’da, Ulusal Çocuk Günü kutlamalarına katıldı. İkili görüşmelerin 
ardından iki ülke arasında Halk Sağlığı Sigortası Hususunda İşbirliği Mutabakat Zaptının 
İmza Töreni ile Kadının Güçlendirilmesi ve Çocukların Korunması Hususunda İşbirliği 
Mutabakat Zaptının İmza Töreni’ne katılan Selçuk, Endonezya Ulusal Çocuk Forumu’nun 
Kapanış Töreninde de bir  konuşma yaptı. 

Kurum bakımında kalan tüm çocukların 
büyük fiziksel binalar ve koğuş tipi yapılar 
yerine, aile odaklı hizmetler veya aile 
ortamına en yakın bir sistem içerisinde 
bakımının sağlanması amacıyla 2017 
yılında bakım hizmetlerinde dönüşüm 
programı uygulandı. Bu kapsamda 2002’de 
200 yetiştirme yurdu ve çocuk yuvasında 
yaklaşık 20 bin çocuk bulunuyorken, 2019 
Mayıs ayı itibarıyla 14 bin 75 çocuğumuzun 
bakımı ilgili kuruluşlarda sağlanıyor. Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
(SHÇEK) döneminde koruma gereksinimi 
bulunan çocuklar için verilen hizmetler, 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü çatısı 
altında toplanmıştı. Çeşitli nedenlerle öz 
ailesi yanında bakımları sağlanamayan 
çocukların aile sıcaklığını hissederek 
yaşamaları için Koruyucu Aile ve Evlat 
Edinme Hizmetleri yürütülüyor. Kuruluş 
bakımı ise en son seçenek. 

Aile ortamı her şeyden önde! Koruma ihtiyacı olan çocukların temel sosyal 
hizmetlere erişimlerinin sağlanmasının 
yanı sıra, eğitime devamlarının sağlanarak 
meslek edinmeleri ve istihdama katılımları 
destekleniyor. Bu çerçevede, 2002’de 500 
koruyucu aile yanında 515 çocuk bulunuyorken, 
2012’de uygulanan Gönül Elçileri Projesi ile 
koruyucu aile hizmeti konusunda artan 
toplumsal farkındalıkla koruyucu aile ve 
koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuk 
sayısı 2013’te yaklaşık 2,5 katına çıktı. Haziran 
2019 itibarıyla ise 5 bin 583 koruyucu aile 
yanında 6 bin 833 çocuğun bakımı sağlanıyor.

2019 Temmuz ayı itibarıyla;

Evlat edindirilen çocuk sayısı: 

Aile yanına yerleştirilen çocuk sayısı: 

Evlat edinme işlemleri tamamlanan 
çocuk sayısı:

17027
297

247
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Gaziantep İl Müdürlüğü’nde koruyucu ailelere 
yönelik “Mahremiyet” ve “Ergenlik Dönemi 
Özellikleri, Ergen- Ebeveyn iletişimi ve ilişkisi” 
konularında iki ayrı eğitim düzenlendi. 
Düzenlenen eğitim programında koruyucu 
ailelerimizin yanlarına yerleştirilen çocuklar 
ile sağlıklı iletişim kurabilmesi, gelişimlerini 
takip edebilmeleri ve ihtiyaçlarını anlayarak 
zamanında giderebilmeleri için ergenlik 
döneminde çocuklarda görülen davranış 
problemleri, fiziksel ve psikolojik değişimler ve 
davranış problemlerine çözüm yolları, sağlıklı 
iletişim kurabilme, mahremiyet konusunda 
dikkat edilmesi gereken davranışlar bu 
konuda çocuğa verilecek örnek davranış 
sergileme vb. konu başlıklarını içeren eğitim 
verildi. Eğitimlere koruyucu ailelerimiz büyük 
ilgi gösterdi. 

Koruyucu ailelere ‘mahremiyet 
ve ergenlik’ eğitimi

SED hizmetinden 128 bin 
çocuk faydalanıyor

Aile odaklı yürütülen çalışmalarla 
çocuklar ve ailelere; aile birliğinin 
korunması, çocukların öz aileleri ve 
yakınları yanında desteklenmesi 
konularında rehberlik ediliyor. Kurum 
bakımına seçenek olarak aile odaklı 
hizmetlerimizin temelini oluşturulan 
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) 
hizmeti uygulanıyor. Bu hizmet ile 
çocuklar kurum bakımına alınmadan 
ailesi yanında destekleniyor ve 
bu sayede aile birliği, bütünlüğü 
sağlanıyor. 2002’de 12 bin 75 çocuk 
SED hizmeti alarak ailesinin yanında 
destekleniyorken, 31 Mayıs 2019 
itibarıyla 128 bin 827 çocuğumuz bu 
hizmetten yararlandırılıyor.
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Başta kuruluşlarımızda kalan 0-6 yaş grubu çocuklarımız olmak üzere 
ebeveynler yoluyla tüm çocuklara sunmak için başlattığımız projeyle, çocuk 
dostu kitap sayısı her geçen gün artıyor.  Türk ve dünya edebiyatından çocuk 
kitapları listesinde şimdi 367 kitap var. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamuoyuyla paylaştığı “100 Günlük İcraat Programı” 
kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla, çocuk dostu eserlerin desteklenmesi ve zararlı 
içeriklerle mücadele edilmesi süreci devam ediyor. Uzmanlarca oluşturulan çalışma 
grubunun yaptığı incelemeler sonucunda daha önce, 0-6 yaş grubu çocuklar için zararlı 
içerik bulundurmayan ve çocuk gelişimine olumlu katkı sağlayacağı değerlendirilen 332 kitap 
belirlenmişti. Yapılan çalışmalarla çocuk dostu kitap sayısı 367 oldu. 

Çocuk Dostu Kitaplar Artıyor

Ön Eleme Yapılıyor

Başlatılan çalışmayla, üniversitelerden alınan görüşler doğrultusunda oluşturulan kriterler 
çerçevesinde 0-6 yaş çocukların gelişim özellikleri dikkate alınarak, çocuk kitapları titizlikle 
inceleniyor. Çalışma grubu incelemesini yaparken kitapları ilk etapta evrensel ahlak kuralları ve 
milli-manevi değerler açısından ele alıyor. Ayrımcılığı teşvik eden ve düşmanca anlatımlar ile 
görsellerin kullanılıp kullanmadığı da değerlendirme ölçütleri arasında. Bir başka değerlendirme 
unsuru ise kitabın kurgusunda şiddet içeren ya da şiddeti bir çözüm yolu olarak gören bir içeriğin 
bulunup bulunmadığı. Kitapların müstehcenlik ve cinsel istismar açısından da değerlendirildiği 
kapsamlı çalışmalar neticesinde, çocuklarına güvenle kitap alan aileler de olumlu görüş beyan 
ediyor.

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Selahattin Güven 
de sosyal medya hesabından, tüm anne babalara ve 
çocuk kitabı okurlarına ‘elele verme’ çağrısında bulundu. 
Çocuk dostu kitapları birlikte seçelim” diyen Güven, 0-6 
yaş çocuklara uygun olduğu düşünülen kitap isimlerini 
cocukitabi@ailevecalisma.gov.tr e-posta adresine 
iletilebileceğini ve kitapların uzmanlarca inceleneceğini 
de mesajına ekledi. 

Kitapların listesine;
www.ailevecalisma.gov.tr/media/25141/
kitap-listesi.pdf adresinden ulaşılabilir.
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Çocuklar ve Ailelerine Rehberlik

Etkin Uygulama

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu uyarıca çocuklar ve ailelerine rehberlik etmeye yönelik 
danışmanlık tedbirinin illerde uygulayıcılar tarafından etkin bir şekilde yerine getirilmesi için 
düzenlenen eğitim Ankara’da başladı.

5395 sayılı kanun uyarıca çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme 
konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeye 
yönelik rehberlik etmek üzere uygulanan danışmanlık tedbiri Milli Eğitim Bakanlığı ve 
Bakanlığımız tarafından uygulanıyor.  Çocuk koruma kanununun koruyucu önleyici hizmetlere 
yönelik önemli bir fonksiyonunu yerine getiren uygulama ile tespit edilen aile ve çocuklara 
mesleki olarak ihtiyaç duydukları rehberlik hizmeti veriliyor. 

Danışmanlık tedbirinin İl Müdürlüklerinde uygulamasını yapan mesleki personelin donanımının 
artırılması amacıyla eğitim programı düzenlendi. Beş gün sürecek eğitim programında; tedbir 

Danışmanlık Tedbiri Uygulama ve Eğitici Eğitimleri 

kararının uygulandığı çocuklara ilişkin değerlendirmeler, çocuk ve ailelerle iletişim ve görüşme 
teknikleri,  yasal süreçte çocukla görüşme, risk altındaki çocukla çalışma ve uygulamada dikkat 
edilmesi gereken hususlar gibi başlıklar 
ele alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığından formatör 
eğiticiler tarafından verilecek eğitime İl 
Müdürlüklerimizden 61 meslek elemanı 
ile Genel Müdürlüğümüzden ilgililer 
katılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca oluşturulan 
danışmanlık tedbiri kapsamında 
uygulanacak psikososyal destek 
modülleri için, süreç içerisinde her 
iki Bakanlık işbirliğinde güncellenme 
çalışmaları yapılacak.
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Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet gösteren bu merkezlerde, suç mağduru, suça 
sürüklenen, sokakta ve risk altında bulunduğu için haklarında bakım tedbiri veya korunma 
kararı verilen çocuklardan, psikososyal desteğe ihtiyaç duyduğu tespit edilenlere hizmet 
veriliyor.

Merkezlerde çocukların temel gereksinimleri karşılanarak, fiziksel, duygusal, psikolojik ve 
sosyal ihtiyaçları doğrultusunda rehabilitasyon programları uygulanıyor. Bu kuruluşlara 
kabulü yapılan her çocuk için belirlenen danışman ile yürütülen mesleki çalışmalar 
sonucunda; çocukların aile ve yakın çevrelerine dönmeleri sağlanıyor. Bunun mümkün 
olmadığı durumlarda ise çocukların Bakanlığımızın diğer hizmet modellerine hazır 
olması için çalışmalar aşamalı olarak programlanıyor. Rehabilitasyonu tamamlanan 
çocuklardan aile yanına döndürülemeyenler, diğer sosyal hizmet birimleri olan,  çocuk 
evleri veya çocuk evleri sitesi hizmet modellerinden yararlandırılıyor.

Çocuk Destek 
Merkezleri

Çocuk hizmetleri alanında tecrübeli meslek elemanları ve idarecilerin; vaka yönetim süreçlerine 
ilişkin tecrübelerini aktardığı toplantıların ilki, Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda 
gerçekleştirildi. Kız çocuklarına hizmet veren Çocuk Destek Merkezlerinden birinde yönetici 
olarak görev yapan Gökşen Altınok ve Psikolog Birsen Zaim “Çocuk Destek Merkezlerinde 
Vaka Yönetim Süreçleri ve Psiko-Sosyal Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi” konulu bir sunum 
gerçekleştirdi. Görev yaptığı kuruluşun fiziki şartları, hizmet kapasitesi, sosyal servis çalışmaları 
ve faaliyetleri hakkında bilgi veren Altınok; kuruluşa kabulü yapılan çocuklarla; ilk günden, 
hizmet modelinin sonlandırılmasına kadar geçen süreç boyunca yapılan mesleki çalışmalar 
hakkında değerlendirmelerde bulundu. Aynı kuruluşta psikolog olarak görev yapan Birsen Zaim 
ise; kuruluşa suç mağduru olarak gelen ve yapılan mesleki çalışmalarla, rehabilitasyonu başarı 
ile tamamlanarak ailesinin yanına döndürülen bir çocuk hakkında; kullanılan teknikler ve süreç 
yönetimine ilişkin detayların yer aldığı ayrıntılı bir vaka sunumu yaptı.

Bakanlık ve alanda çalışan personel arasındaki bilgi alışverişinin etkin bir şekilde yapılmasını ve 
eşgüdümü sağlamaya yönelik düzenlenen toplantılar, çocuk alanındaki bütün hizmet modellerini 
içerecek şekilde devam edecek.

Tecrübelerimiz sahadan
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Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet gösteren 
64 Çocuk Destek Merkezi; çocukların suç 
mağduru, suça sürüklenme, sokakta ve risk 
altında bulunma gibi geliş nedenleri esas 
alınarak ihtisaslaşmış olarak hizmet veriyor. 
Çocuklar; mağduriyetleri, suça sürüklenme 
ve sokakta yaşama durumları dikkate 
alınarak ihtiyaç duydukları rehabilitasyonun 
verileceği yaş ve cinsiyetlerine uygun 
kuruluşlara yerleştiriliyor. Böylelikle 
rehabilitasyon sürecinin daha etkin olarak 
yerine getirilmesi sağlanıyor. Bu merkezlere, 
ihtisas alanları dışında çocuk kabul edilmiyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara 
Valiliği’nin 15 Temmuz Demokrasi ve 
Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlediği 
programda şehit yakını ve gazilerle 
yemekte bir araya geldi. Bakan Selçuk, 
devlet koruması altındaki çocukların 
15 Temmuz anısına yaptığı resim 
sergisini de gezdi

15 Temmuz unutulmadı Çocuklar da şehitlerimizi andı

Devletimizin ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü 
uğruna canını feda etmiş 15 Temmuz şehitlerinden 
Ufuk Baysan’ın şehadet yıl dönümü olması 
sebebiyle, Düzce’de Mevlid-i Şerif programı 
düzenlendi. Programa Düzce Çocuk Hakları 
Komitesi de katıldı. Ağrı Çocuk Hakları Komitesi de, 
üyeleri arasında bulunan Afgan, İran, Pakistan ve 
Türk çocuklarıyla Süphan Dağı’na tırmandı. 
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Çocuklar da şehitlerimizi andı
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Kuruluşumuzda bakım altında olan Aysel, Cansel ve Orhan Özkan kardeşler üç yıl önce 
kurum bakımına alınmışlardı. Özkan kardeşlerden Aysel Özkan, katıldığı üniversiteye giriş 
sınavında Bilgisayar Programcılığı bölümünü kazanırken, kardeşler spora olan ilgilerini 
de yarım bırakmadı. Aysel ve Cansel’in halter sporunda katıldığı yurtiçi ve yurtdışı 
müsabakalarda madalyaları topladı. 2018 yılında Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Ferdi Türkiye 
Halter Şampiyonası’nda 55 kg sıklette 77 koparma, 87 silkme toplamda 164 kg yaparak 
Türkiye Şampiyonu olan Cansel, 2019 yılında Naim Süleymanoğlu Kulüpler Büyükler 
Türkiye Şampiyonası’nda 55 kg sıklette 63 koparma, 93 silkme toplamda 171 kg yaparak 
Türkiye ikinciliğini, yine aynı yıl Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası’nda 59kg 
sıklette 79 koparma, 90 silkme toplamda 169 kg yaparak şampiyonluk kazandı. Cansel’in 
başarıları yurtdışı müsabakalarda da sürdü. 2019 Mart’ında ABD’nin Las Vegas kentinde 
düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası’nda 55 kg sıklette dünya şampiyonu 
olarak altın madalyayı ülkemize kazandırdı.

Özkan kardeşlerden Aysel Özkan ise yurtiçi müsabakalarda defalarca ilk 3’e girerken, 
2018 yılında Yıldızlar ve 15 yaş Altı Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası’nda 64 kg sıklette; 77 
koparma, 95 silkme, toplamda 172 kg yaparak;  2019 yılında ise Yıldızlar Kulüpler Türkiye 
Halter Şampiyonası’nda 64 kg sıklette, 82 koparma, 95 silkme, toplamda 177 kg yaparak, 
iki kez Türkiye Şampiyonu oldu. Aysel ayrıca 2019 Ekim ayında San Marino’da yapılan 12. 
Akdeniz Kupası’nda koparma ve silkmede 5. oldu.

Onlar başardı
biz gurur duyduk!

Kuruluşlarımızda bakım altında olan ya da sosyal ve ekonomik destek 
verdiğimiz çocuklarımızın akademik ve sportif başarıları, bizleri 
gururlandırıyor. Özkan kardeşler yurtiçi ve yurtdışında katıldıkları 
müsabakalarla madalyaları topladı. Cansel Özkan’ın dünya şampiyonluğu 
ise hepimizi sevindirdi.

İki kardeşin halterdeki başarısı
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Koruyucu Aile Hizmetinden yararlanan görme 
engelli milli sporcu muz Havva Elmalı, Uluslararası 
Paralimpik Komite (IPC) tarafından İsviçre’de 
düzenlenen IPC Para Atletizm Gençler Dünya 
Şampiyonası’nda altın madalya kazandı. Türkiye 
Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından 
yapılan açıklamada, Havva Elmalı, şampiyonada 
T11 kategorisi 1500 metre yarışında 5.29’luk 
derecesiyle altın madalyayı hak etti. Milli takım 
antrenörü Hasan Deniz Kalaycı, üç yıl önce spora 
başlayan Havva Elmalı’nın azmi sayesinde kısa 
sürede bu başarıyı yakaladığını belirterek, “Bu 
madalyayı ülkemize armağan ediyoruz.” ifadesini 
kullandı.

Altın madalya kazanan Havva ise kendisine destek 
veren ailesi başta olmak üzere, antrenörüne, 
antrenman arkadaşlarına, Görme engelliler 
federasyonuna ve engellilerde spora her zaman 
destek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür 
etti: “Dünya rekoru ile birlikte gelen bu şampiyonluk 
beni çok mutlu etti. Spora başlarken hayallerimiz 
vardı, Hasan hocamla bu hayallere koşuyoruz. O 
benim için şunu söylüyor, sen Paralimpik’te örnek 
olmalısın, ben de böyle olmak için çalışıyorum.” 

Görme engelli kızımızdan altın madalya!
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Muş’tan birbirinden güzel etkinlikler

Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hizmetleri Birimi tarafından Bakanlığımızın 
hizmet modellerinden faydalanan çocuklarımıza yönelik yapmış olduğu faaliyetler kapsamında 
sosyo ekonomik destek alan, koruma ve bakım altında bulunan, koruyucu aile yanında kalan, 
sokakta çalışan ve çalıştırılan çocuklarla birlikte Suriyeli öksüz ve yetim olan çocuklarımızdan 354 
çocuğa ulaşıldı. Meslek elemanlarımız tarafından tespiti yapılan çocuklarımızın düzenli olarak 
okul ve aile ziyaretleri gerçekleştirildi.

Okul ziyaretleri kapsamında okul idarecileri, sınıf öğretmenleri ve rehber öğretmenleri ile 
yapılan görüşmeler neticesinde çocuklarımızın eğitim durumları hakkında aylık olarak 
rapor alınarak ders ve devamsızlık durumları düzenli olarak takip ediliyor. Bu vesile ile 
çocuklarımızın fiziksel bedensel, ruhsal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak için İl 
Müdürlüğü Ek Hizmet Binasında satranç, bağlama, okul destek kursları, değerler eğitimi, 
ebru kursu ve resim kursu açılırken, konferans salonunda da haftalık olarak film gösterimi 
gerçekleştirildi. Ayrıca Ek Hizmet Binasında çocuklarımız için kütüphane oluşturularak 
haftalık olarak okuma etkinlikleri düzenlenerek 210 çocuğumuzun kütüphane kaydı 
yapıldı.

Yüzlerce çocuğumuza onlarca kurs
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İl Müdürlüğümüz hizmet modellerinden faydalanan 
dezavantajlı gruba mensup çocuklarımızın anneleri 
kursları başarı ile bitirerek meslek sahibi oldu ve aile 
bütçesine katkıda bulunmaya başladılar. Kurslara 
devam eden annelerin küçük yaştaki çocukları için 
ise Ek Hizmet binasında kreş hizmeti sunarak 25 
çocuğumuzun faydalanması sağlandı. Çocuklarımıza 
ve annelerine yönelik meslek elemanlarımız tarafından 
aile içi iletişim, aile içi şiddet, yurttaşlık ve vatandaşlık, 
etkin ev ekonomisi, çocuk yetiştirme ve temel beceriler 
gibi konu başlıklarında eğitimler de verildi.

İl Müdürlüğümüze bağlı 
spor tesislerinde de futbol, 
basketbol, badminton, 
masa tenisi kursları 
açılarak çocuklarımızın 
sosyalleşmesine katkı 
sunuldu. İldeki olimpik yüzme 
havuzunda haftada 2 gün 
olmak üzere çocuklarımıza 
yüzme kursu açıldı. 2018-
2019 Eğitim Öğretim dönemi 
sömestr tatilinde 75 çocuğun 
katılımı ile bir hafta süren 
bowling, sinema, kayak 
ve balık tutma etkinlikleri 
düzenlenerek çocuklarımızın 
tatillerini daha keyifli hale 
getirildi. Müdürlüğümüz 
hizmet modellerinden 
faydalanan çocuklarımızı 
Bingöl, Diyarbakır, Ahlat, 
Tatvan’a il dışı geziler 
düzenlenerek, ilk defa il dışına 
çıkma deneyimi ile, tarihi ve 
turistik yerler hakkında bilgi 
edinmeleri sağlandı.

Anne kursa, çocuğu kreşte!

Çocuklarımız balık tuttu

Meslek elemanları tarafından dezavantajlı gruba 
mensup çocuklarımızın ailelerine yönelik yapılan 
çalışmalarda gerekli sosyal incelemeler yapılmış ve 
çocuklarımızın annelerinin katılım sağlayabileceği 
meslek edindirme kursları hakkında bilgilendirildiler. 
Kadınlarımızın dezavantajlı durumlarının giderilmesi, 
bu kadınlarımızın üretim sürecine katılımlarının 
sağlanması suretiyle toplum içinde daha aktif hale 
getirmek toplumsal adaptasyonlarını sağlamak, 
toplumun oluşumda önemli bir yere sahip olan 
kadınlarımızın psiko-sosyal gelişimlerinin iyileştirilmesi 
için kendilerine psikolojik destek verilmesi amacıyla 
2017-2019 yılları arasında Ek hizmet binasında Filografi 
ve Takı, Kilim, Halı, Bilgisayar Destekli Nakış, Ebru, Ahşap 
Boyama, Mefruşat, Kuaför, Aşçılık, Elde ve Makinada 
Nakış, Okuma Yazma, Kuran Öğretimi, Değerler Eğitimi, 
Sağlıklı Yaşam ve Spor Koçluğu kursları açılarak bu 
kurslara toplamda bin 164 kadının katılımı sağlandı. 

Anneler için de kurslar var
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Yeni uygulamamızda mutlu gelişmeler

Uzaktan Eğitim Programları Başladı

Özellikle 0-6 yaş aralığı çocukların anne babaya ihtiyaç duyduğu en önemli yaş aralığıdır. Bu 
nedenle 0-6 yaştan başlamak üzere bütün çocukların öncelikle biyolojik ailelerinde, bu mümkün 
değilse koruyucu aile yanında bakımı sağlanmalıdır. Yeni bir uygulama olarak başlatılan “iller 
arası koruyucu aile eşleştirmesi” uygulamasında ilk adımlar atıldı. Bu kapsamda İstanbul ilinde 
korunma ve bakım altında bulunan 5 çocuğumuz Tekirdağ ilinde ikamet eden koruyucu aileleri 
ile buluştu.

Genel Müdürlüğümüz tarafından, korunmaya muhtaç çocuklara yönelik hizmetlerde uygulama 
bütünlüğünün oluşturulması ve alanda görev yapan personel ile fikir alış verişinde bulunulması 
amacıyla “Uzaktan Eğitim Programı” başlatıldı. Genel Müdürümüz Dr. Selahattin Güven’in 
başkanlığında online olarak gerçekleştirilen eğitime, 81 ilde görev yapan personel katıldı. İlgili 
birimlerde görev yapan idareci ve meslek elemanlarının yanı sıra; SHM ve İl Müdürlüklerinin 
korunmaya muhtaç çocuklara hizmet sunan birimlerinde görev yapan idareci ve meslek 
elemanları ile İl Müdürlüklerinde avukat olarak görev yapan personelin katıldığı eğitimde, 
çocukların ikincil örselenmesinin engellenmesi için soruşturma ve kovuşturma sürecinde alınan 
gizlilik kararları ve yayınların çocuklara zarar vermeyecek şekilde yapılması için dikkat edilmesi 
gereken hususlar ele alındı.

İl Müdürlüklerinde konuyla ilgili 258 birimde görev yapan çalışanların, bağlı bulundukları kuruluştaki 
UZEM kullanıcı isim ve şifresi ile katıldığı eğitim, belirlenen konu hakkında yapılan sunumun 
ardından, soru cevap şeklinde devam etti. Birimlerde görev yapan personelin bilgi ve birikimin 
artırılmasının hedeflendiği uzaktan eğitimler, iki haftalık periyodlarla devam edecek.



ÇOCUK
HAKLARI

ÇOCUK HAKLARI
HABERLERİ
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Türkiye’nin dört yanından geldik, 
Sivas’ta buluştuk

Cumhuriyetimizin temelinin atıldığı Sivas ilimizde 
Sivas Kongresi’nin 100.Yılı dolayısıyla Sivas Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 
1-3 Eylül 2019 tarihleri arasında Okul Destek ve Sosyal 
Uyum Projelerinden faydalanan 80 İlimizden 1 kız, 
1 erkek, 1 sığınmacı veya mülteci çocuk ve 1 görevli 
personel; İlimizden ise okul destek ve sosyal uyum 
projelerinden faydalanan 190 çocuk olmak üzere 
toplam 430 çocuğumuz ile birlikte Sivas Valiliği 
himayelerinde 100.Yıl Çocuk Şenliği gerçekleştirildi.
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Düzce Çocuk Hakları Komitesi Sosyal Uyum Projesi kapsamında Çanakkale iline gezi düzenlendi. 
Tarihi mekânları tanıyıp, Çanakkale Şehitlerimizi anmak, maneviyatı güçlendirmek ve birlikte 
olumlu faaliyetlerde bulunmak amacıyla düzenlenen geziye 17’si çocuk hakları asil üyeleri, 8’i 
SED(Okul Destek) ve 6’sı yabancı uyruklu olmak üzere toplam 31 çocuğumuz katıldı. 

Zonguldak Çocuk 
Hakları Komitesi, 
Okul Destek 
Projesinden 
yararlanan 
çocuklarımızın da 
katılımıyla İstanbul 
gezisi düzenleyerek 
Teknofest’e katıldı.

‘‘
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Konya Çocuk hakları il 
koordinatörlüğü KARDEŞ 
(Kapsayıcı arkadaş ve 
dost, eskimeyen şehir 
KONYA)  projesi kapsamında 
gerçekleştirilen robotik 
kodlama dersleri büyük ilgi 
gördü. 

Konya Çocuk Hakları İl Çocuk 
Komitesi, Doğal Üretim Geri 
Dönüşüm projesi ürünleri 
sergisi; Vali, Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürü, siyasi parti ve STK 
temsilcileri ile Konya’nın önde 
gelen iş adamları tarafından 
ilgi gördü.

‘‘

‘‘

Mersin İl Çocuk Hakları 
Komiteleri sosyal uyum projesi 
kapsamında 50 çocuğumuz 
Micro Ligt ile uçuş etkinliğine 
katıldı.

‘‘
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Kırklareli Çocuk hakları il 
komitesi, Babaeski Tarım 
Festivali’ndeydi. ‘‘
Sosyal uyum ve okul destek 
projeleri kapsamında Yozgat’ta 
Vali’nin de katılımlarıyla 
aşure etkinliği düzenlendi. 
Projelere dâhil çocuklarımız 
Yozgat Cumhuriyet Meydanı, 
valilik binası, mülteci kampı 
ve mültecilerin yoğun olarak 
yaşadığı bölgelere dağıtım 
gerçekleştirdi.

‘‘

Bartın’da açık hava sineması 
etkinliği gerçekleştirildi. 
Etkinliğe komite üyelerimiz, 
müdürlüğümüzden hizmet 
alan aileler ve çocuklar (SED, 
danışmanlık, okul destek, 
kurum bakım) ile Bartın halkı 
katıldı. Aileler açık hava 
sineması nostaljisini çocukları 
ile birlikte yaşama fırsatı 
buldu.

‘‘
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Sinop il çocuk hakları komitesi 
üyesi çocuklar, yabancı 
uyruklu çocuklar ve SED 
alan çocuklara yönelik doğa 
eğitim programı düzenlendi. 
Programda; Milli Parklar 
Müdürlüğü katkılarıyla kuş 
gözlemi, doğa ile ilgili resim 
etkinliği yapılırken doğa 
eğitimi ve biyolojik çeşitlilik 
eğitimi verildi.  Etkinlikler 
kapsamında çocuklarda 
doğaya karşı duyarlılık 
artarken; davranış bozukluğu 
olan çocukların da psikolojik 
düzeyine katkı sağlandığı 
gözlemlendi.

‘‘

Şanlıurfa kütüphane açılışı 
programımıza Karaköprü 
Kaymakamı, Karaköprü 
İlçe Milli Eğitim Müdürü, Aile 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl 
Müdürü, İl Jandarma Personeli, 
Memur-Sen İl Temsilcisi 
ve Eğitim Bir-Sen Şube 
Başkanı katıldı. Programda 
yüz boyama, halat, çuval, 
yumurta yarışı düzenlenirken, 
çocuklara şeker ve çocuk 
hakları kitapçığı, broşürü ve 
kitap ayracı hediye edildi. 

‘‘
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Okul Destek Projemizle 
artan gülüşler
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) 
Hizmetinin etkinliğini artırmak, 
ailelerde çocuk adına bir farkındalık 
oluşturmak, çocuklara okul dışı 
zamanlarını kaliteli ve verimli 
kullanabilecekleri ortam ve imkânlar 
sunmak amaçlarıyla oluşturulan 
Okul Destek Projesi kapsamında 
2019 Eylül ayı verilerine göre 14 
bin 375 çocuk faydalandırılmış ve 
2019 yılında toplam bin 980 sosyal, 
kültürel, bilişsel ve sportif etkinlik 
düzenlenmiştir. 

Sosyal ve Kültürel 
Faaliyetler

Sportif 
Faaliyetler

Sanatsal 
Faaliyetler

Bugüne kadar yaklaşık 12 bin çocuğun faydalandırıldığı 
Okul Destek Projesi kapsamında çocukların sosyal 
iletişim becerilerini geliştirme, akranları ile eşit fırsatlara 
kavuşma, ilgi ve yeteneklerini geliştirme fırsatları 
sunmak amacıyla çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler 
düzenlenmiştir. İl içi ve il dışı tarihi-kültürel geziler, piknik 
ve uçurtma şenlikleri, geleneksel çocuk oyunları, sinema 
ve tiyatro etkinlikleri bu faaliyetlerden bazılarıdır.

Çocukları spora yönlendirmek ve 
günlük hayatlarında düzenli spor 
yapmalarına olanak sağlamak 
amacıyla proje kapsamındaki 
çocukların büyük çoğunluğunun 
futbol, basketbol, voleybol, 
badminton, tekvando, boks, 
kickboks, masa tenisi, okçuluk, 
satranç, kayak, bocce, atletizm, 
güreş ve yüzme spor dallarına ilişkin 
kurs kayıtları yapılmıştır. Kendilerini 
geliştiren çocuklarımız illerindeki 
spor müsabakalarına katılmakta 
ve çeşitli dereceler alarak bizleri 
onurlandırmaktadır.

Proje kapsamındaki çocuklar ilgi 
ve yetenekleri doğrultusunda 
resim, bilgisayar, bağlama, gitar, 
keman, işaret dili, drama/tiyatro, 
zeybek, karakalem, müzik ve temel 
fotoğrafçılıktan oluşan sanatsal 
ve kişisel gelişim kurslarına 
yönlendirilmiştir
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Eğitsel 
Faaliyetler

Sosyal Sorumluluk 
Faaliyetleri

Proje kapsamında çocuklara 
ve ailelerine çocukların çeşitli 
risklerden korunması, bilinç ve 
farkındalık düzeylerinin artırılması 
amacıyla çeşitli seminer, konferans 
ve eğitimler düzenlenmiştir. 
Mahremiyet Eğitimi, Değerler 
Eğitimi, Anne-Baba Tutumları, Aile 
İçi İletişim, Bilinçli Medya Kullanımı, 
Teknoloji Bağımlılığı verilen eğitimler 
arasındadır. Eğitimlerin yanı sıra 
çocukların çeşitli beceri atölyeleri, 
fuarlar ve kariyer planlamaları ve 
rol model çalışmalarında yer alması 
sağlanmıştır.

Çocuklara kitap okuma sevgisi 
ve alışkanlığı kazandırmak, bilgi, 
görgü ve becerilerini artırmak 
amacıyla yaklaşık 7 bin çocuğun 
kütüphane kayıtlarının yapılması 
sağlanmış, Proje kapsamında 
temin edilen kitaplar aracılığıyla da 
çocukların düzenli kitap okumaları 
amaçlanmıştır.

Okul Destek Projesi kapsamında 
en önemli faaliyetlerden biri de 
çocuklarda sosyal sorumluluk bilinci 
oluşturmak amacıyla yapılan faaliyetlerdir.

• Çocuklara doğa sevgisi ve doğayı koruma farkındalığı kazandırmak amacıyla fidan dikme 
etkinlikleri ve sıfır atık kapsamında çalışmalar,

• Paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma kavramlarını öğretmek amacıyla yardım kampanyaları,
• Dezavantajlı gruplar için farkındalık kazandırmak, toplumsal duyarlılıklarını artırmak 

amaçlarıyla yaşlı, engelli gibi dezavantajlı gruplar ile çeşitli etkinlikler,
• Ramazan ayında milli ve manevi değerlerimiz konusunda farkındalık oluşturmak, proje 

kapsamındaki çocuklar ve aileleri ile kaynaşma sağlamak amaçları ile iftar organizasyonları,
• Özel gün ve haftalarda farkındalık oluşturulması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir.
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Koruyucu Önleyici Hizmetlerimizden
• Çocukların dijital ve sosyal medya ortamlarındaki kontrolsüz ve kötü amaçlı yaklaşımlardan 

korunması, bedensel aktivitelere yönlendirilmesi, ruhsal ve sosyal gelişimlerine destek 
verilmesi amacıyla Bakanlığımız tarafından “Ekranla Değil, Akranla Büyüsün Çocuklar” 
kampanyası başlatılmıştır. Tanıtım faaliyetleri, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif etkinlikler, 
çocuklara ve ailelere yönelik eğitim, seminer, konferanslar düzenlenmiştir. Bu kapsamda 
yapılan faaliyetlerde Haziran ayı sonu itibariyle 138 bin 112 çocuk ve 17 bin 068 aileye ulaşılmıştır.
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• Çocukların dijital ortamlar üzerinden 
karşılaşabilecekleri risklerin tespit edilmesi 
ve önleyici çalışmalar yapılması amacıyla 
Bakanlığımız bünyesinde “Sosyal Medya 
Çalışma Grubu” kurulmuştu. Sosyal 
Medya Çalışma Grubu internet ortamında 
çocukların maruz kaldığı ihmal, istismar 
gibi olaylara Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber 
Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile 
işbirliği içerisinde müdahale etmeye 
devam ediyor. Çalışma grubu, içeriğin 
yanı sıra, sorunun yaşandığı ildeki Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 
aracılığıyla çocuklara ve ailelerine sosyal 
ve psikolojik destek de veriyor. Haziran sonu 
itibariyle toplam 150 içeriğe müdahalede 
bulunuldu.

• Koruyucu ve önleyici hizmetler 
kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ve 
Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı yatılı 
kuruluşlarda görev yapan personellere 
yönelik Temel Personel Eğitimi verilerek 
çocuklarla temas halinde olan personelin 
farkındalığının artırılması, yatılı 
kuruluşlarda kalmakta olan çocuklara 
daha iyi hizmet verilebilmesi, çocukların 
gelişimlerinin desteklenmesi ve toplu 
yaşam alanlarında meydana gelebilecek 
olumsuz durumların önüne geçilmesi 
amaçlanmaktadır. Bu kapsamda çocuğa yaklaşım, iletişimi başlatma, kriz ve krize müdahale, 
çocukta mahremiyet, riskli davranışlar, sınır ve sorumluluklarımız, olumlu davranış kazandırma 
konularında eğitim verilmektedir. Eylül 2019 itibariyle 70 ilde toplam 16.795 personele eğitim 
verilmiştir. Eğitimlerin 81 ile yaygınlaştırma çalışmaları devam etmektedir.

• Annesi ceza infaz kurumlarında tutuklu veya hükümlü olan 0-6 yaş aralığındaki çocuklar için 
5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanununa göre annesi ile birlikte 
kalabilmektedir. Bu kapsamda ceza infaz kurumlarında tutuklu veya hükümlü annelerinin 
yanında kalmakta olan çocukların durumlarını iyileştirmek, bulundukları olumsuz durumlardan 
olabilecek en az düzeyde etkilenmelerini sağlamak, çocuğun üstün yararı ilkesi çerçevesinde 
faaliyetler planlamak ve yürütmek için Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Genel Müdürlüğü ile 
işbirliği içerisinde çalışmalar yapılmaktadır. Bilgilendirilmiş Onam Formları çerçevesinde 
annelere Bakanlığımız hizmet modellerinden SED, Koruyucu Aile Hizmeti, Ücretsiz Kreş ve 
Gündüz Bakımevleri Hizmetleri tanıtılmakta, talep olması halinde gerekli iş ve işlemlerin takibi 
sağlanmaktadır. İl Müdürlüklerimizce görevlendirilen personellerimiz cezaevinde annesiyle 
kalan 0-6 yaş grubu çocukların annelerine yönelik Aile Eğitim Programının ilgili modülleri, 
sağlık, mahremiyet, madde bağımlılığı, kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, ev kazaları ve 
benzeri konuları içeren eğitimler ve seminerler vermektedir. Bu eğitimlerden cezaevinde kalan 
diğer kadınlar da yararlandırılmış olup, Eylül ayında 734 hükümlü veya tutuklu kadına eğitim 
verilmiştir.
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• Bakanlığımıza bağlı faaliyet gösteren 
Özel Kreş, Gündüz Bakımevleri İle 
Özel Çocuk Kulüplerinin açılış, işleyiş 
ve denetim işlemleri 30.04.2015 
tarih 29342 sayılı resmi gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe giren Özel Kreş, 
Gündüz Bakımevleri İle Özel Çocuk 
Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları 
Hakkında Yönetmelik doğrultusunda 
yürütülmektedir. 2019 yılı Eylül ayı 
itibarıyla Yönetmelik kapsamında 
faaliyet gösteren 2 bin 408 Özel Kreş, 
Gündüz Bakımevi ve Özel Çocuk 
Kulübü bulunmaktadır. Bu kuruluşların 
kapasitesi 170 bin 955 olup kayıtlı 
öğrenci sayısı 69 bin 593 tür. Koruyucu 
ve önleyici bir hizmet modeli olarak 
geliştirilen “Ücretsiz Bakım Hizmeti” 
kapsamında dezavantajlı grupların 
özel kreş ve gündüz bakımevi ile çocuk 
kulüplerinden ücretiz yararlanmaları 
sağlanmaktadır. “Ücretsiz Bakım 
Hizmeti” ile ayrıca, ekonomik yetersizlik 
içinde olan ailelerin çocuklarının 
korunma altına alınmadan, aileleri 
yanında kalmalarına ve çocukların 
bakım yükümlülüğüne destek olarak 
ailelerin meslek edindirilme kursları ile 
çalışma hayatına katılımlarına katkı 
sağlanmaktadır. 2019 yılı Eylül ayı sonu 
itibarıyla dezavantajlı grupta yer alan 
3 bin 46 çocuğun bu kuruluşlardan 
ücretsiz yararlandırılması sağlanmıştır. 

• 20.09. 2019 tarihinde Ankara Sosyal 
Bilimler Üniversitesi’nde düzenlenen 
9. Ulusal Sosyoloji Kongresinde 
“Fırsatlar ve Riskler Açısından 
Dijitalleşme Çağında Çocuklar”  
konulu sunum yapılmıştır.

• 17-18.07.2017 tarihlerinde Ankara’da 
gerçekleştirilen “Mahremiyet Eğitimi 
Çalıştayı” raporu ile 10 Ekim 2017 
tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen 
“Dijital Oyunlar için Çocuk ve Aile 
Rehberliği Çalıştayı” raporundan 
elde edilen bulgular, öneriler ve 
Bakanlığımız bünyesinde hizmet 
veren uzmanlarımızın görüş ve 
değerlendirmeleri doğrultusunda 
çocuk hizmetleri alanında çalışan 
personelimize yönelik mahremiyet 
eğitim içeriği hazırlanmıştır. Bu 
kapsamda Bakanlığımıza bağlı 
özel kreş ve gündüz bakımevi 
personelinden 15438 ve çocukların 
velilerinden 23.583 olmak üzere 
toplam 39.021 kişiye mahremiyet 
eğitimi verilmiştir. 

• 2019.09.25 tarihinde Çok Paydaşlı 
Sağlık Sorumluluğunu Geliştirme 
Programının 4. Bileşeninde yer alan 
“Sağlığın Sosyal Belirleyicilerinin 
Geliştirilmesi” başlığı altındaki hedef 
ve faaliyetlerin koordinasyonunu 
sağlamak üzere Sağlık Bakanlığı 
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünde 
gerçekleştirilen toplantıya katılım 
sağlanmıştır.

• Çok Paydaşlı Sağlık Sorumluluğunu 
Geliştirme Programı kapsamındaki 
“Ruh Sağlığının Korunması ve 
Geliştirilmesi” başlıklı 4. Hedefinin alt 
eylemlerinin güncel durumlarının 
tespiti ve sonrasında yapılacak olan 
çalışmaların belirli bir takvim dâhilinde 
önceliklendirilmesi amacıyla 
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel 
Müdürlüğünde 17/09/2019 tarihinde 
gerçekleştirilen toplantıya katılım 
sağlamıştır.
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• 2019.10.06-08 tarihleri arasında Kültür 
ve Turizm Bakanlığı ile Karabük 
Üniversitesi iş birliği ile Karabük’te 
düzenlenen Bebek Kütüphaneleri 
Çalıştayı’na katılım sağlanmıştır.

• 27/08/2019 tarihinde Milli Eğitim 
Bakanlığınca Point Hotel’de 
düzenlenen “Erken Çocukluk 
Eğitimine Kalite ve Erişimin Arttırılması 
Operasyonu Paydaş Analizi 
“Toplantısına katılım sağlanmıştır.

• 29/07/2019 ile 02/08/2019 tarihleri 
arasında Bera Otelde düzenlenen ve 
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti 
tarafından finanse edilen Kamu-STK 
İşbirliği İçin Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığının Kapasitesinin 
Güçlendirilmesi Teknik Yardım 
Projesi, Proje Hazırlama ve İşbirliği 
Çalıştayı’na katılım sağlamıştır.

• 31/07/2019 tarihinde Emniyet 
Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi 
Başkanlığında gerçekleşen ÇOGEP 
Yönlendirme Kurulu Toplantısına 
katılım sağlamıştır.

• Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünce 23/09/2019 tarihinde 
düzenlenen Sağır ve İşitme 
Engellilere Yönelik Dijital Dönüşüm 
Sempozyumuna katılım sağlamıştır.

• Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünde 
25/09/2019 tarihinde düzenlenen 
“Okul Öncesi Öğretmen Rehberi 
İçin Pilot Uygulama Planlama 
Toplantısına” katılım sağlanmıştır.

• Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nde 
16/09/2019 tarihinde gerçekleşen 
“Davranışsal Bağımlılıklarla Mücadele 
Eylem Planı Teknik Çalışma Grubu “ 
toplantısına katılım sağlamıştır.
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Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Uygulamasına yönelik olarak 
81 ilde en az 2 sosyal çalışma görevlisinin görev yapacağı 
Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimleri oluşturuldu. Her 
birim Çalışma, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile işbirliği 
halinde şehrin dezavantajlı bölgelerinde en az 10 okul ile 
eşleştirildi. Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimleri eşleştiği 
okullarda rehberlik servisi, okul yönetimi ve sınıf öğretmeni 
görüşmeler gerçekleştirilirken, okula devamsızlığı olan, 
ihmal veya istismara uğrama riski olan, suça yönelme 
riski bulunan veya sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç 
duyan çocukları tespit ediliyor. Tespit edilen çocuğun 
ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik ailesiyle de görüşmeler 
gerçekleştiriliyor. Görüşmeler sonrası çocuğun ve ailenin 
ihtiyaçları belirlenerek, buna yönelik koruyucu, önleyici ve 
destekleyici tedbirler alınıyor ve gerekli mesleki çalışmalar 
gerçekleştiriliyor. Gerektiğinde ise ilgili kurum ve kuruluşlar 
harekete geçirilerek (SYDV, İş-Kur vb.) çocuğun sorununun 
çözülmesi sağlanıyor ve çocuğun aile ve okul ortamında 
takibi yapılıyor. 

Ayrıca okullarda ve aile görüşmelerinde Genel 
Müdürlüğümüz koruyucu önleyici hizmetlerine ve ALO 183 
Hattına ilişkin bilgilendirme çalışmaları gerçekleştiriyor. 
Uygulama kapsamında 81 ilde 149 Mobil Çocuk Sosyal 
Hizmet uygulama ekibi kurulmuş, ekiplerde 419 personel 
görevlendirildi. 149 mobil sosyal hizmet uygulama ekibi ile 
bin 615 okul eşleşmesi yapıldı. Mobil Çocuk Sosyal Hizmet 
uygulama ekipleri tarafından bugüne kadar 17 bin 76 çocuk 
ve 11 bin 30 aile ile görüşmeler gerçekleştirildi.

Genel Müdürlüğümüzün Koordinasyon Toplantısı

Mobil Çocuk Sosyal Hizmet’te başarı

Genel Müdürümüz Dr. Selahattin Güven başkanlığında, Genel Müdür Yardımcımız ve tüm 
daire başkanlarımızın katılımıyla, Koordinasyon Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, genel 
müdürlüğümüzün yürüttüğü projelerin son durumu ve yeni projelerin aşamaları hakkında bilgi 
alışverişi yapıldı.

Çocuklarımızın risklere 
karşı korunması 
ve zamanında 
müdahaleler 
yapılabilmesi, 
koruyucu, önleyici ve 
destekleyici hizmetlerin 
arz odaklı yaklaşım 
ile sunulabilmesi 
amacıyla Mobil Sosyal 
Hizmet Uygulaması 
II. 100 Günlük 
Cumhurbaşkanlığı 
İcraat Programı ile 30 
ilde pilot uygulama 
olarak başlatılmıştı.  
Uygulamanın başarıya 
ulaşması nedeniyle 
III. Cumhurbaşkanlığı 
İcraat Programı ile de 
81 ile yaygınlaştırılan 
uygulama halen 81 ilde 
devam ediyor.
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Kuruluşlarımızda korunma ve bakım altında iken korunma/bakım tedbir kararı kaldırılarak ailesine 
teslim edilen, Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimine gelen/getirilen ve her hangi 
bir sosyal hizmet modeli önerilmeden ailesine teslim edilen, Mobil ekiplerin alan taraması sonucu 
sokakta çalıştırıldığı tespit edilen ve her hangi bir sosyal hizmet modeli önerilmeden ailesine 
teslim edilen, Mobil sosyal hizmet uygulaması ile okullarda tespit edilen çocuklar, Kuruluşlarımızda 
koruma ve bakım altında bulunan çocukların aileleri yanında kalan kardeşleri ile risk grupları 
arasında tanımlanmamış olan ancak il düzeyinde karşılaşılan riskler ve risk gruplarındaki 
çocukların izlenmesi amacıyla izleme sistemi kuruldu.

Sosyal Hizmet Merkezleri aracılığıyla sorumlu oldukları bölgede risk grubunda yer alan 
çocukların izlemelerinin yapılabilmesi için Aile ve Sosyal Destek Programı kapsamında personel 
görevlendirmesi yapıldı. ASDEP personeli hane ziyareti gerçekleştirerek çocuğun ve ailenin risk ve 
ihtiyaçlarını değerlendirmekte; risklerin giderilmesine yönelik mesleki müdahaleyi gerçekleştirirken, 
ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik rehberlik ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yönlendirme 
yapıyor. Bu kapsamda 2019 yılı Eylül ayı itibarıyla 22 bin 897 çocuğun izleme ve incelemesi 
gerçekleştirildi. 

Çocuk alanında yürütülen hizmetlere yönelik ihtiyaçların yerinde tespit edilmesi, personele 
rehberlik yapılması ve yeni çalışmalara ilişkin önerilerin geliştirilmesi amacıyla 2017 yılında 
başlatılan saha izleme, değerlendirme ve rehberlik çalışmaları 2019 yılında da devam etti. 2018’de 
81 İl Müdürlüğünce çocuk alanında yürütülen hizmetlere yönelik ikinci saha çalışması yapılmıştı. 
Çalışmalarda 405 kuruluş (İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi, Çocuk Evleri Sitesi, Çocuk Destek 
Merkezleri, Özel Kreş) ziyaret edilmiş yaklaşık 5 bin personel ile görüşme yapılmıştı. Bin 192 çocuk 
evinden 600 çocuk evi ziyaret edilmiş, hizmetlerden yararlandırılan yaklaşık 5 bin çocuk ve aile ile 
birebir görüşme yapılmıştı. 

Saha izleme çalışmaları ile; 2017’de tespit edilen ve İl Müdürlüklerine iletilen sorun alanlarının 
yerinde incelenmesi sağlanırken, sorun alanlarının izlenmesi ve çözümünde personele yerinde 
rehberlik edilmesi sağlandı. Bakanlığımız politika öncelikleri hakkında farkındalık geliştirildi. Merkez 
ile taşra birimleri arasındaki koordinasyonun artırılmasına katkıda bulunan saha ziyaretleri ile, 
illere yönelik hizmet planlanması ve karar alma süreçlerinde de olumlu gelişmeler gözlendi. 2017-
2018 I. ve II. saha çalışmalarında tespit edilen ve İl Müdürlüklerine iletilen sorun alanlarının yerinde 
incelenmesi ve izlenmesi amacıyla 2019’da III. Dönem saha çalışmaları başlatıldı. Bu kapsamda 
2019 yılı Eylül ayı itibarıyla 27 il ziyaret edilmiştir.

Çocuklar Güvende!

Saha Ziyaretleri




