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İnsanlık, Dünya tar�h�n�n en büyük salgınlarından b�r�yle topyekün mücadele ed�yor. 2020 yılının �lk
aylarından �t�baren bütün ülkeler �ç�n hızla b�r tehd�te dönüşen salgın, toplumlar �ç�n yen� b�r dünya düzen�n�
de zorunlu kıldı. Ülkeler�n, kr�z yönet�m� ve halkını bu kr�z�n olumsuz etk�ler�nden korumak �ç�n pek çok
değ�ş�k uygulamayı hayata geç�rd�ğ�ne tanık olduk. Tehl�ke �nsan hayatına yönel�k olunca, alınması gereken
önlemler�n bu tehl�key� m�n�m�ze etmeye yönel�k güçte ve etk�de olması da b�r zorunluluk olarak karşımıza
çıktı.
 
Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğü, ülkem�zdek� 26 m�lyon çocuğun sorumluluğunu taşıyan b�r kurum
olarak, kr�z yönet�m�nde çok hızlı refleks gösterd�. Salgının ülkem�zde görülmeye başladığı �lk günden
�t�baren, aldığımız önlemlerle, çocuklarımızı hastalıktan korumayı başardık. D�ğer taraftan da ülke çapında
sürdürdüğümüz bütün faal�yetler�, �zolasyon şartlarına uyumlu b�r şek�lde yer�ne yet�rmek �ç�n yen�
yöntemler gel�şt�rd�k. Örneğ�n okul destek projes�, pandem� koşullarında evlerde devam ett� ve çocuklarımız
�ç�n verd�ğ�m�z destek bu sayede kes�nt�ye uğramamış oldu. D�ğer h�zmet modeller�m�z� de salgın şartlarına
uyumlu b�r halde �ht�yaç sah�pler�ne kes�nt�s�z ulaştırdık.

B�r yandan da yen� modeller ortaya koyduk. Türk�ye’de �lk kez kurulan b�r�m �le öksüz ve yet�m çocuklarımıza
�l�şk�n h�zmetler� kurumumuz çatısı altında b�rleşt�rd�k. Yen� h�zmet model�m�z �le Devlet�m�z�n şefkatl� el�
359.797 öksüz ve yet�m çocuğumuza uzanacak. B�r başka konu �se y�ne küresel anlamda bütün ülkeler�n
ortak sorunu olan d�j�tal r�skler. Yen� kurduğumuz MİM b�r�m� �le çocuklarımızı d�j�tal ortam ya da yayınlar
yoluyla ortaya çıkan r�sklerden korumayı amaçlıyoruz. Ana hedef�m�z çocuklarımızı ve ebeveynler�
b�l�nçlend�rerek onlara doğru kararlar alab�lmek �ç�n donanım kazandırmak. Bu kapsamda uzaktan eğ�t�m
model� �le çocuklarımızın d�j�tal ortamlarda maruz kalab�lecekler� tehl�kelere karşı 12 b�n 135 k�ş�ye
b�l�nçlend�rme eğ�t�m� verd�k.

Çocuklarımıza yönel�k h�zmetler�m�z� bütüncül b�r yaklaşımla hayata geç�r�yoruz. Koruyucu önley�c�
çalışmalarımızla çocuklarımız �ç�n r�sk �çeren bütün faktörler� en başından önlemeye çalışırken, d�ğer destek
modeller�m�zle de gerçekleşen r�skler�n zararlarını telaf� etmeye çalışıyoruz. Koruyucu a�le h�zmet model�m�z,
çocuklarımızın a�le sıcaklığında büyümes�n� sağlayan çok etk�l� b�r h�zmet model�. Bütün �llerde büyük b�r
başarı �le yürüttüğümüz bu h�zmet model�n� daha da etk�nleşt�rmek �ç�n Rehber Koruyucu A�lel�k
Uygulamasını başlattık. Ayrıca koruyucu a�leler�m�z �ç�n Ergen Rehber� hazırladık.

Önsöz



Devlet koruması altındak� çocuklarımız �ç�n sunduğunuz h�zmetler� de sürekl� yen�l�yoruz. Çocuklarımızın
ps�ko sosyal ve f�z�ksel olarak sağlıklı gel�ş�m� �ç�n ‘Çocuk Evler� S�teler�n�’ yen�den tasarladık. 

Ne mutlu b�ze k�; korumamız altındak� çocuklarımız �ç�n yaptığımız h�zmetlere çocuklarımız da başarı �le
karşılık ver�yor. Bu sene 281 genc�m�z daha ün�vers�tel� olarak b�ze gurur yaşattı. Eğ�t�mler�n� tamamlayan,
devlet korumasından yararlanmış 805 genc�m�z� daha kamuda �st�hdam edeceğ�z. Gayem�z bütün
çocuklarımızı fırsat eş�tl�ğ� �ç�nde hayata hazırlamak ve onları ülkes�ne faydalı b�reyler olarak yet�şt�rmek.

Bu bülten� hazırlama amacımız �se; alanımıza �l�şk�n güven�l�r b�r yazılı kaynak oluşturmanın yanı sıra,
kurumsal faal�yetler�m�z� kayıt altına alan, arş�v değer� olan b�r çalışma ortaya koymak. Düzenl� olarak
çıkarmayı planladığınız bültenlerde, çocuklarımızın ses�n� duyurmak, alanda yapılan çalışmalara yer vermek
ana hedef�m�z. Türk�ye genel�ndek� �l müdürlükler�m�z�n faal�yetler� de bültenler�m�zde yer bulacak,
akadem�syenler ve alanda çalışan meslek elemanlarının b�lg� ve gözlemler�n� aktardıkları değerl� yazıları da.

Çalışmalarımızı �lg�l� tüm kamu kuruluşları, s�v�l toplum kuruluşları ve akadem�syenlerle �ş b�rl�ğ� �ç�nde
yürütmen�n çocuklarımız �ç�n üreteceğ�m�z h�zmetler� daha da güçlend�receğ�ne �nanıyoruz. Bu anlayışla,
bültenler�m�z bu �ş b�rl�ğ� sonuncunda ortaya çıkan çalışmaları da görünür kılacak. 

Son olarak çalışmalarımızı her koşulda en �y� şek�lde yer�ne get�ren fedakar çalışanlarımıza şükranlarımı
�let�yor, herkes �ç�n sağlık ve esenl�k d�l�yorum.

Uzman Dr. Orhan KOÇ
Çocuk H�zmetler� Genel Müdürü
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ÇOCUK HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İht�yaç sah�b� yet�mler�m�ze ulaşarak onları
ps�kososyal yönden desteklemey�, �ht�yaç
duydukları sosyal h�zmet modeller�nden
faydalandırmayı hedefl�yoruz. A�le ortamında
yaşamlarını sürdürmeler�n� destekleyecek ve
teşv�k edecek mekan�zmalar gel�şt�rmey�, ulusal
ve uluslararası düzeyde yet�m çocukların
haklarının gel�şt�r�lmes� �ç�n pol�t�ka ve stratej�ler
oluşturmak bu b�r�m�n temel görevler�
arasındadır. Yet�m çocuklarımız �ç�n yen� sosyal
h�zmet modeller� gel�şt�rerek, onlar �ç�n ulusal ve
uluslararası düzeyde faal�yet, çalıştay, proje,
kongre ve kampanyalar düzenlemeye gayret
ed�lecekt�r. Yet�mler�m�ze er�şeb�l�r olma, 81
�l�m�zde b�r�mler kurma, ekonom�k yoksunluk
�ç�nde olan başarılı yet�m çocuklarımızı
destekleyecek mekan�zmalar oluşturmayı
planlıyoruz.

Ülkem�zde bulunan 23 m�lyon çocuğun 359.797’s�
yet�m ve öksüz çocuklardır. Her yıl doğal afet,
savaş, kazalar ve hastalık g�b� nedenlerle anne
ve/veya babasını kaybeden öksüz veya yet�m
çocuklardan 78.412’s� Bakanlığımız
h�zmetler�nden yararlanmaktadır. Bakanlığımızın
çocuklarımıza yönel�k Sosyal ve Ekonom�k Destek
(SED) h�zmet�nden yararlananların sayısı 144.262
olup bu h�zmettek� çocuk nüfusunun 14.923’ü
yet�m ve öksüzdür. Her b�r çocuğumuz �ç�n
ortalama 1.023 TL ödeme yapılmaktadır. Ayrıca
Bakanlığımız yardımlarından 56.000 yet�m ve
öksüz çocuk faydalanmaktadır.

Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğü bünyes�nde
kurulan b�r�m �le �ht�yaç sah�b� yet�m ve öksüzlere
götürülecek h�zmetler� ve bu alanda faal�yet
gösteren s�v�l toplum kuruluşlarının faal�yetler�n�
daha s�stemat�k ve �şb�rl�ğ� �ç�nde gerçekleşt�rme,
�zleme �mkanına sah�p olacağız. Ülkem�zdek�
muhtaç durumdak� yet�mler�n tesp�t�n�n yanı sıra
yet�m haklarının korunması ve gel�şt�r�lmes� de
öneml�d�r. Bu anlamda yet�m çocuklarımıza
yönel�k h�zmetler�n planlanması, uygulanması ve
koord�ne ed�lmes�nden sorumlu b�r b�r�m
oluşturulmuştur.

Kuruluş bakımında h�zmet sağlanan 14.000
çocuktan 2.410’u anne veya babasından b�r�s�
olmayan çocuklardır. Ebeveyn kaybı yaşayan
çocuklardan evlat ed�nme şartlarını taşıyanlar
evlat ed�nd�r�lmekted�r. Bugüne kadar 17.612
çocuğumuz yen� a�les� �le buluştu.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayy�p Erdoğan'ın eş�
Em�ne Erdoğan Hanımefend�n�n h�mayes�nde
Türk�ye genel�nde başlatılan koruyucu a�le
h�zmet�n� yaygınlaştırıyoruz. Bu h�zmetten
yararlandırılan 7.478 çocuğumuzun 1.086’sı öksüz
veya yet�m  grubundadır.

Öksüz ve Yetim Çocuklara
Yönelik Birim Kuruldu ksüz ve yet�m çocuklara daha kal�tel�

h�zmet sunmak �ç�n Genel Müdürlüğümüz
bünyes�nde yen� b�r b�r�m oluşturuldu.
Türk�ye’de �lk kez kurulan b�r�mde sadece
kurum bakımındak�ler� değ�l, tüm öksüz ve
yet�m çocuklarımızı kapsayacak pol�t�kalar
gel�şt�r�lecekt�r.

Ö

Tüm Çocukları
Kapsayacak
Yeni Hizmet
Birimlerini

Hayata
Geçiriyoruz.
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Uzmanlarca oluşturulan çalışma grubunun yaptığı incelemeler

sonucunda daha 0-6 yaş grubu çocuklar için zararlı içerik

bulundurmayan ve çocuk gelişimine olumlu katkı sağlayacağı

değerlendirilen
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Çocuk Dostu
Kitap Listesi
Çocuklarımızı tavs�ye ett�ğ�m�z

k�taplarla büyütüyoruz.

427 k�tap
Çocuk Dostu K�tap L�stem�ze eklend�. 

Çocuk Dostu K�tap L�stem�ze
aşağıdak� l�nkten veya QR-Karekod �le ulaşab�l�rs�n�z.

https://www.a�levecal�sma.gov.tr/chgm/sayfalar/cocuk-dostu-k�tap-l�stes�/

https://www.ailevecalisma.gov.tr/chgm/sayfalar/cocuk-dostu-kitap-listesi/
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21/6/1927 tar�h ve 1117 sayılı Küçükler� Muzır
Neşr�yattan Koruma Kanunu; 18 yaşından
küçükler�n manev�yatı üzer�nde muzır tes�r
yapacağı anlaşılan sürel� ve sürel� tanımına
g�rmeyen d�ğer basılmış eserler üzer�nde
uygulanacak sınırlamaları bel�rlemek amacıyla
yürürlüğe konmuştur.

Kurul, bu Kanunla kend�s�ne ver�len görevlere
�laveten, Türk Ceza Kanunu'nun 226 ıncı
maddes�nde tanımlanan müstehcenl�k suçu �le
�lg�l� olarak yargı organlarına resm� b�l�rk�ş�l�k
yapmakla görevl�d�r.

2018 yılında yapılan değ�ş�kl�kle Kurul; A�le,
Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanının
bel�rleyeceğ� b�r� başkan olmak üzere
Bakanlığın beş b�r�m am�r�nden teşekkül
etmekted�r. 

Kurul basılı eserler� re’sen (k�mseye
danışmaksızın, bağımsız olarak)
�nceleyeb�leceğ� g�b�, resm� makamlar �le
gayeler� �ç�nde çocuk ve gençler�n korunmasına
yer veren dernekler�n,
basın dernek ve 
kuruluşlarının 
müracaatları
üzer�ne de
�nceleyeb�l�r.

Yetk�s�;

Kurulun sekretarya h�zmetler� Çocuk H�zmetler�
Genel Müdürlüğü tarafından yer�ne
get�r�lmekted�r. Kurul; basılmış eserler� M�ll�
Eğ�t�m Temel Kanunu'ndak� genel amaç ve
temel �lkeler çerçeves�nde �nceleyerek 18
yaşından küçükler�n manev�yatı üzer�nde muzır
tes�r yapıp yapmayacağına karar vermekted�r.
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İlgililere tebliği

Basılı eserin temini

Başvurunun

alınması ve kabulü

Arşiv kontrolü

Basılı eser inceleme

alt komisyonuna

havale

Komisyon

raporunun kurul

üyeleri ile paylaşımı

ve bilgilendirme

Kurul değerlendirmesi

Karar verilmesi

Kararın Resmi Gazete'de

yayımlanması

Açık serg�lerde ve seyyar müvezz�ler
tarafından satılamaz. 
Dükkanlarda, cemakanlarda ve benzer�
yerlerde teşh�r ed�lemez. 
B�r yerden b�r yere teşh�r maksadıyla açık b�r
surette nakled�lemez ve müvezz�ler
tarafından bunlar �ç�n s�par�ş kabul
olunamaz. 
Gazeteler, mecmualar, duvar ve el �lanları,
radyo ve TV �le veya d�ğer suretlerle �lan
ed�lemez, satışı �ç�n reklam ve propaganda
yapılamaz. 
Para mukab�l� veya parasız küçüklere
göster�lemez, ver�lemez ve h�çb�r suretle
okul ve benzer� yerlere sokulamaz.

Bu tür eserler, ancak 18 yaşından büyük
olanlara �ç� görülmeyen zarf veya poşet �ç�nde
satılab�l�r. Bu zarf ve poşetler�n üzer�nde eser�n
�sm� �le "Küçüklere zararlıdır" �bares�nden
başka h�ç b�r yazı ve res�m bulunamaz.

Tebl�gat üzer�ne eser sah�pler�, tel�f
hakkı sah�pler� ve sorumlu
müdürler, eller�nde mevcut
eserler�n ön kapaklarına herkes�n
kolayca görüp okuyab�leceğ� şek�l
ve büyüklükte "Küçüklere
zararlıdır" damga veya �şaret�n�
basmak zorundadırlar.

Gazete, 7360
64.1%

Aylık Dergi, 1753
15.3%

Kitaplar, 1059
9.2%

Haftalık Dergi
6.8%

Süreli Yayın, 518
4.5%

Kurulumuzda 2018 Eylül ayından bu yana
gazete, derg� vs. 11.464 yayın 20 k�tap
gündeme alınmış, 15 k�tap hakkında
küçükler �ç�n zararlı olduğu yönünde karar
ver�lm�şt�r. Aynı dönemde adl� b�l�rk�ş�l�k
�şlemler�yle �lg�l� 6.369 dosya gelm�ş, 4.337
dosyanın �şlem� tamamlanmış, 2.873 �çer�k
müstehcen olarak bel�rlenm�ş, 463 dosya
�ade ed�lm�ş, 1.564 dosyanın �şlem� devam
etmekted�r.

Resm� makamlar
Çocuk ve gençler�n korunmasına yer
veren dernekler
Re'sen �nceleme
Kadın ve Basın Dernek ve
Kuruluşları

Kurulca muzır olduğuna karar ver�len basılmış
eserler�n; sah�pler�ne, sorumlu müdürler�ne ve
tel�f hakkı sah�pler�ne, basılmış eserler�n
küçükler�n manev�yatına muzır olduğu kurulca
tebl�ğ ed�l�r.

F�kr�, �çt�ma�, �lm� ve bed�� kıymet� ha�z olan
eserler bu kanunun kapsamı dışındadır.

Komisyon

raporunun

hazırlanması
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Küçükler� Muzır Neşr�yattan Koruma
Kurulu'na Basılı Eserlerle İlg�l� Başvuru
Kanalları 

Kurulun Muzır �lan ett�ğ� basılı eserler;



Çocukların Dijital Dünyada Karşılaşabileceği
Tehlikelerden Korunması Amacıyla 12.135 Kişiye

Eğitim Verildi

ÇOCUK HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Temmuz, Ağustos, Eylül
E-Bülten 2020, Sayı 5 5

Örneğ�n son olarak kamuoyunda gen�ş yankı
uyandıran Netfl�x’�n yayınlamayı planladığı
“Cut�es” adlı yayına müdahale ed�lm�şt�r. Netfl�x
söz konusu f�lm�n tanıtımında “d�ş�l�ğ�n�
keşfederek a�le gelenekler�ne meydan okuyan"
b�r çocuk tanımlanmasında bulunmuş, "çocuk
f�lm�" görüntüsündek� yapımı �zlemek �ç�n
aboneler�ne �zley�c� k�tle yaşının 18 yaş ve üzer�
olduğu b�lg�s�n� paylaşmıştır. Bakanlığımızın
başvurusu üzer�ne RTÜK, Netfl�x’�n yayınlamayı
planladığı “Cut�es” adlı yayının katalogdan
kaldırılmasını talep etm�ş ve Netfl�x söz konusu
yayınını Türk�ye yayın kataloğundan kaldırdığını
açıklamıştır.

B
akanlık olarak çocukların yüksek yararı
ve herhang� b�r mecrada �hmal ve
�st�smardan korunması amacıyla;

Genel Müdürlüğümüz tarafından, çocukların
�hmal ve �st�smara açık hale gelmeler�ne neden
olab�leceğ� ve ps�kososyal gel�ş�mler�n�
olumsuz yönde etk�leyeb�leceğ�
değerlend�r�len tüm �çer�klere anında
müdahale ed�lmekted�r. Bu amaçla B�lg�
Teknoloj�ler� ve İlet�ş�m Kurumu, Radyo ve
Telev�zyon Üst Kurulu, S�ber Suçlar vb.
kurumlarımız �le �şb�rl�ğ� hal�nde koord�nel� b�r
şek�lde çalışılmaktadır.

Yasal düzenleme

Kurumsal düzenleme

Süreç ve s�stem tanz�m�

Etk�n müdahale ve önleme

Farkındalık, b�l�nçlend�rme ve toplumsal

destek tem�n ed�lmes�

faal�yetler� gerçekleşt�r�lmekted�r.

Çocukların d�j�tal ortamlar üzer�nden
karşılaşab�lecekler� r�skler�n tesp�t ed�lmes� ve
önley�c� çalışmalar yapılması amacıyla
Bakanlığımız bünyes�nde kurulan “Sosyal
Medya Çalışma Grubu” tarafından bugüne
kadar toplam 845 �çer�ğe müdahalede
bulunuldu.



Sosyal Medya Çalışma Grubumuz tarafından çocuklarımız �ç�n r�sk teşk�l ett�ğ� bel�rlenen �çer�klere
müdahelen�n yanında, söz konusu �çer�kten mağdur olan veya �çer�k konusu mağdur�yet yaşayan
çocuk ve a�ler�ne de �kamet ett�kler� �ldek� A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler İl Müdürlükler�
aracılığıyla ps�kososyal, ekonom�k ve d�ğer destekler ver�lmekted�r.
 
D�ğer yandan basılı eserlerde yer alan muzır �çer�klerle mücadele edeb�lmek adına Bakanlığımız
bünyes�nde kurulan Küçükler� Muzır Neşr�yattan Koruma Kurulumuz etk�nleşt�r�lm�ş ve ayrıca
konuyla �lg�l� öner�ler ve eylem planı hazırlanmıştır.

ÇOCUK HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Teknoloj�k c�hazlarla geç�r�len süre duruş bozukluğu, d�kkat bozukluğu,
gel�ş�m ger�l�ğ�, bağımlılık, obez�te g�b� sorunlara neden olab�leceğ�nden
çocukların d�j�tal ortamda geç�rd�ğ� süre tak�p ed�lmel�.

Çocukların kullandığı c�hazlarda ve sosyal medya hesaplarında güvenl�k
ve g�zl�l�k ayarlarına d�kkat ed�lmel�, l�sanslı ant�-v�rüs programları �le
çocuk prof�l�/a�le prof�l� kullanılmalı.

Çocuklara b�l�nmeyen k�ş�lerden alınan e-postaların açılmaması,
�nternette reklamlara tıklanmaması ve b�l�nmeyen
program/dosyaların �nd�r�lmemes� gerekt�ğ� öğret�lmel�.

Çocukların akt�f kullandığı s�teler, uygulama ve oyunlar b�l�nmel�.
Yaşına uygun, güven�l�r ve tavs�ye ed�len s�telerde vak�t
geç�rmes� sağlanmalı.

Çocuklara d�j�tal ortamda rahatsız ed�c� b�r durumla
karşılaştığında bunu a�les� veya yakını �le paylaşması gerekt�ğ�
anlatılmalı.

Çocuklar �nternette ulaştığı her b�lg�n�n doğru olmayab�leceğ�
konusunda b�l�nçlend�r�lmel�.
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Yet�şk�nler çocuklara teknoloj� ve �nternet�n doğru kullanımı konusunda
b�lg� ver�rken davranışlarıyla da rol model olmalıdır.

Özell�kle 3 yaşına kadar çocuklar ekrana maruz bırakılmamalıdır.

Sanal ortamda k�ş�sel b�lg�ler�n paylaşılmaması gerekt�ğ� ve "hayır"
d�yeb�lmeler� öğret�lmel�.

Çocukların Teknolojiyi ve İnterneti
Bilinçli, Güvenli ve Etkin Kullanımı

Konusunda Ailelere Öneriler



ÇOCUK HİZMETLERİ
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1.sınıf öğrenc�ler�n�n uzaktan ve yüz yüze
eğ�t�mler�n�n b�reb�r tak�p ed�lmes�,
Özell�kle bu yıl sınava g�recek olan 8. ve 12.
sınıf çocukların sınava hazırlık sürec�nde
�ht�yaç  duyduğu takv�ye  k�tapların tem�n
ed�lmes�,  etüd  dersler�n�n  yapılması,
b�reb�r tak�pler�n�n sağlanması, 
Çocuklara  bu  sürec�n  tat�l  değ�l; geç�c� ve
olağanüstü  b�r  süreç  olduğu vurgulanmalı, 
Ün�vers�teye devam her b�r çocuğumuz �le
�let�ş�me geç�lerek uzaktan eğ�t�m �ç�n varsa
�ht�yaçlarının g�der�lmes�, ün�vers�teler�n
uzaktan eğ�t�m ve yüz yüze eğ�t�m durumu
�le KYK'ların  açılıp  açılmayacağı
durumlarının  d�kkate  alınarak  gerekl�
tedb�rler�n alınması,
Uzaktan  eğ�t�m  süres�n�n  uzun
süreb�leceğ�  d�kkate  alınarak  çocukların
eğ�t�mden kopmaması �ç�n  gerekl�
önlemler�n  alınması,  çocuk  ve  gençlere bu
anlamda  rehberl�k yapılması, 
Uzaktan ve yüz yüze eğ�t�m sürec�nde
özell�kle grup sorumluları ve bakım
elemanları tarafından çocukların
eğ�t�mler�n�n tak�p ed�lmes�

hususlarında çalışmalara başlanmıştır.

Çocuk h�zmetler�nden sorumlu İl Müdür
Yardımcısı tarafından, kuruluşlardak�
uzaktan eğ�t�m uygulamasının yakından ve
sürekl� tak�b�n�n yapılması, uzaktan eğ�t�m
programı �le �lg�l� varsa tekn�k eks�kl�kler�n
ve �ht�yaçların öncel�kle yerel �mkânlarla
g�der�lmes�,
EBA TV frekans ayarlarının yapılması,
programın etk�n ve ver�ml� kullanılması �ç�n
gerekl� çalışmaların yapılması, her çocuğun
EBA s�stem�ne g�r�ş�n�n sağlanması,
Çocukların kuruluş günlük yaşam
programlarının uzaktan eğ�t�m boyutunu
da �çerecek şek�lde düzenlenmes�,
EBA TV tekrar programlarının tak�p
ed�lerek her çocuğun eğ�t�mden eks�ks�z
faydalanmasının sağlanması,
Kuruluş  �ç�nde  çocukların   k�tap okuma
saatler�n�n düzenlenmes�, EBA s�stem�nde
yer alan kütüphanen�n akt�f kullanılması,

Pandemi Gölgesinde Çocuk Bakım
Kuruluşlarında Uzaktan Eğitim Tedbirleri

COVID-19 salgını sebeb�yle alınan tedb�rler
kapsamında M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı tarafından
alınan kararla beraber 2020-2021 eğ�t�m-
öğret�m yılı 31.08.2020  tar�h� �t�bar�yle
uzaktan  eğ�t�m  uygulaması  �le  başlamıştır. Bu
kapsamda;



Çocuklar Hakları İçin Toplandı
Çocuk H�zmetler� Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan Koç; Çocuk
Hakları Danışma Kurulu Üyes� çocuklarla Zoom uygulaması
üzer�nden b�r araya geld�. Kurul üyes� çocuklar, öğren�m
hayatları ve yaşadıkları şeh�rde yaptıkları çalışmalar
hakkında b�lg� ver�rken 2021 yılı �ç�n yapılması planlanan
çalışmalara �l�şk�n de öner�ler�n� d�le get�rd�ler.

Çocuk hakları üyes� 20.736 çocuk bulunduğunu bel�rten
Koç,  "Her bölgen�n kend�ne has sosyoloj�k özell�kler� ve r�sk
alanları var. Örneğ�n Doğu Anadolu Bölges�nde Koroz�f
zeh�rlenmeler neden�yle özell�kle çocuk ve yaşlılar mağdur
olmaktadır. Etk�l� b�r farkındalık çalışmasıyla bu r�sk�
önleme şansına sah�b�z. Ayrıca d�j�tal r�skler her zaman
üzer�nde çalıştığımız b�r konu. Bu konuda s�z�n
akranlarınıza vereceğ�n�z mesaj, daha büyük b�r etk�
sağlayacaktır. 20 üye demek, 20.000 doğru kullanım
demek. Öncel�ğ�m�z r�sk har�tasını her bölgen�n
sosyoloj�s�ne �nerek b�l�msel b�r metodoloj�yle ortaya
çıkarmak. Ardından bu r�sklere yönel�k koruyucu ve önley�c�
çalışmaları hayata geç�rmek. Bu h�zmetler� yürütmek
Genel Müdürlüğümüzün görevler�; ancak b�z bu çalışmaları
s�z�n katılımınız ve öner�ler�n�zle şek�llens�n �st�yoruz.” ded�.

ÇOCUK HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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Çocuk H�zmetler� Genel Müdürü
Uzm. Dr. Orhan Koç; Çocuk Hakları
Danışma Kurulu Üyes� çocuklarla
Zoom uygulaması üzer�nden b�r
araya geld�. Kurul üyes� çocuklar,
öğren�m hayatları ve yaşadıkları
şeh�rde yaptıkları çalışmalar
hakkında b�lg� ver�rken 2021 yılı �ç�n
yapılması planlanan çalışmalara
�l�şk�n de öner�ler�n� d�le get�rd�ler.

Koç, çocuk hakları alanında görev
alan çocuklar �ç�n kurumsal k�ml�k
kart basılmasını, çocukların
yaşadıkları şeh�rdek� yerel
yönet�mler ve s�v�l toplum
kuruluşları �le ortaklaşa çalışma
yürütmes� �ç�n gerekl� g�r�ş�mler�n
başlatılmasını ve önümüzdek�
yıllarda çocuk hakları alanında
yapılacak olan çalışmaların
ş�md�den planlanması tal�matını
verd�. 



Rehber Koruyucu Ailelik
Uygulaması Başlıyor

ÇOCUK HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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Bu uygulama �le, aday ve yen� koruyucu
a�leler�n karşılaşab�lecekler� sorunlara
önley�c� b�r destek mekan�zması
kurulması hedeflenmekted�r.

evlet korumasında olan çocuklara
yönel�k sunulan koruyucu a�le
h�zmet�n� etk�n b�r şek�lde yürütmek
�ç�n deney�ml� koruyucu a�lelerden
oluşan b�r ek�p �le mentörlük s�stem�
hayata geç�r�ld�.

D
Genel Müdürlüğümüzce, Türk�ye genel�nde
sayıları 6.200 üzer�nde olan koruyucu a�le
arasından deney�ml� olan koruyucu a�lelerden
rehber a�leler bel�rlenm�şt�r. 

Proje �le h�zmet kal�tes�n�n artırılması ve daha
s�steml� hale get�r�lmes� hedeflenmekted�r.

Proje kapsamında başlatılacak olan “Koruyucu
A�leler Koruyucu A�lel�ğ� Anlatılıyor” �s�ml�
tanıtım kampanyasında da tecrübel� koruyucu
a�leler�n etk�n görev alması sağlanacaktır.

Rehber Koruyucu A�le s�stem�, öncel�kle çok
sayıda koruyucu a�len�n bulunduğu �ller olmak
üzere tüm �llerde uygulanacak olup
uygulamanın tüm Türk�ye genel�nde �şlerl�k
kazanması ve zaman �çer�s�nde çocukların
bakımını üstlenecek olan tüm koruyucu
a�leler�n rehber koruyucu a�leler�n desteğ�nden
yararlanması hedeflenmekted�r.

Rehber koruyucu a�leler �le aday ve yen�
a�leler�n çocuk bakımı ve gel�ş�m� konusunda
b�lg�lend�r�lmes� sağlanacak olup a�leden a�leye
tecrübe aktarımının aday ve yen� a�lelere sürec�
yönetmede kolaylık sağlayacağı
düşünülmekted�r.

Korunma �ht�yacı olan çocuklara bel�rl�
b�r süre bakım sağlayan ve çocukların
gel�ş�m�ne olumlu katkılar sunmuş olan
deney�ml� koruyucu a�leler�n h�zmet �le
�lg�l� kazanmış oldukları b�lg� ve becer�ler�
aday ve yen� koruyucu a�leler �le düzenl�
ve s�steml� b�r şek�lde paylaşmasını
sağlamaya yönel�k b�r uygulamadır. 

Rehber Koruyucu A�lel�k Ned�r?



ÇOCUK HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Koruyucu a�le h�zmet� A�le, Çalışma ve Sosyal
H�zmetler Bakanlığının çocuk koruma alanında
sunduğu a�le odaklı h�zmet modeller� arasında

yer almaktadır. Çeş�tl� nedenlerle öz a�leler�
yanında bakımları sağlanamayan ve korunma

�ht�yacı olan çocuklar öncel�kl� olarak
kend�ler�ne b�r a�le ortamı sunab�lecek olan

koruyucu a�le h�zmet�nden
yararlandırılmaktadır. 

Koruyucu a�le h�zmet� çocukların kend�ne özgü
durumlarına bağlı olarak kısa veya uzun

dönemler süreb�lmekte, ücretl� veya gönüllü
olarak yapılab�lmekted�r. 

Koruyucu a�leler yanlarındak� çocukların
bakımları, eğ�t�mler� ve yet�şt�r�lme

sorumluluğunu devlet �le paylaşmakta ve b�r
anlamda öneml� b�r sosyal sorumluluğu 

yer�ne get�rmekted�r. 
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GÖNÜL GÖZÜYLE GÖRENLERİN
BULUŞMA YERİ: KORUYUCU AİLELİK

A�le çocukların gel�ş�mler� �ç�n en doğal yaşam
ortamıdır. Koruma altında bulunan çocukların

sağlıklı gel�şeb�lmeler�n� en uygun b�ç�mde
sağlayab�lmeler� �ç�n kend�ler�n� koruyacak
madd� ve manev� destekleyecek sıcak ve

güven�l�r b�r a�le ortamına �ht�yaçları vardır. 

Dünyanın farklı ülkeler�nde ve ülkem�zde
yapılan araştırmalar koruyucu a�le h�zmet�n�n

çocuklarının bakım ve gel�ş�m�ne sunduğu
olumlu katkıları ortaya koymaktadır. Çocuklar
koruyucu a�leler yanında güvenl� bağlanmayı

daha sağlıklı b�r şek�lde gerçekleşt�reb�lmekte,
ebeveyn desteğ�n� h�ssetmekte, bakımları
sırasında ve sonrasında toplumsal uyumu
daha kolay b�ç�mde sağlayab�lmekted�r.

Aynı zamanda koruyucu a�le h�zmet�
toplumsal anlamda sorumluluk ve gönüllülük
anlayışının sürdürülmes� açısından öneml� b�r

�şlev görmekted�r.  

Koruyucu Aile Hizmeti Nedir?
Koruyucu Aile
Hizmeti Neden

Önemli?
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Koruyucu a�le olab�lmek �ç�n öncel�kle
Türk�ye Cumhur�yet� vatandaşı olmak
Türk�ye’de sürekl� �kamet ed�yor olmak
(Mav� karta sah�p olanlar �ç�n de
Türk�ye’de �kamet ed�yor olmak)
25-65 yaş aralığında olmak
Düzenl� b�r gel�re sah�p olmak
En az �lkokul düzey�nde eğ�t�m almış
olmak (M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı tarafından
ver�len ve �lkokul d�ploması denkl�ğ�ndek�
2. Kademe Okur-Yazar Belges�ne sah�p
olan k�ş�ler�n başvuruları da kabul
ed�lmekted�r). 
Çocuğun akrabası veya yakınları
tarafından yapılan başvurularda �se
bel�rt�len yaş ve eğ�t�m şartları
aranmamaktadır.
Evl� olmayan k�ş�ler tek başına koruyucu
a�le olab�lmekted�r. Evl� ç�ftler�n
başvurularını b�rl�kte yapması
gerekmekted�r.

Vatandaşlar başvurularını doğrudan Türk�ye’n�n
her �l�nde h�zmet veren A�le, Çalışma ve Sosyal
H�zmetler Bakanlığı İl Müdürlükler�n� z�yaret
ederek yapab�lmekted�r. Ayrıca Bakanlığımız

�nternet sayfası, koruyucu a�le h�zmet� �ç�n
oluşturulan �nternet sayfası ve e-devlet

üzer�nden başvurular alınmaktadır. 

D�j�tal ortamda yapılan başvurular s�stem
üzer�nden k�ş�n�n �kamet ett�ğ� A�le, Çalışma ve
Sosyal H�zmetler İl Müdürlüğüne �let�lmekted�r.

İlg�l� İl Müdürlüğü k�ş� �le �let�ş�me geçerek
başvuruya �l�şk�n görüşme

gerçekleşt�r�lmekted�r.

Koruyucu a�le h�zmet süreçler� aşağıda yer
alan dört temel aşamadan oluşmaktadır. 

İl Müdürlükler�
AÇSHB web s�tes�
Koruyucu a�le web s�tes�
E-devlet

Kimler Koruyucu Aile Olabilir?

Başvurular Nasıl Yapılıyor?

Süreç Nasıl İşliyor?

Sosyal �nceleme (5 görüşme)
Kom�syon kararı

Çocuk-uygun a�le eşleşmes�
Uyum sürec�
Sözleşme
Çocuğun a�le yanına yerleşmes�

İlk yıl ayda b�r
İk�nc� yıldan �t�baren üç ayda b�r

Koruyucu aile başvurusunun
yapılması

Koruyucu aile adaylarının
incelenmesi ve
değerlendirilmesi

Koruyucu aile olması uygun
görülen kişiler ile
çocuk eşleştirilmesi, uyum
süreci ve yerleştirme
yapılması

Çocuğun ve koruyucu
ailenin izlenmesi
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Koruyucu a�le olması Kom�syon tarafından
uygun görülen k�ş�ler koruyucu a�le statüsü
kazanmakta ve sıraya alınmaktadır. 
Koruyucu a�le adayları çocukların yaşı,
c�ns�yet� ve özel gereks�n�m durumu g�b�
konularda bakımlarını en �y� şek�lde
sağlayab�lecekler�n� düşündükler� çocuklara
yönel�k düşünceler�n� kurum uzmanları �le
paylaşab�lmekted�r. 
Koruma altında bulunan çocuklar ve a�leler�n
özell�kler� değerlend�r�lerek her b�r çocuk �ç�n
en uygun olan koruyucu a�le bel�rlenmekte
ve buna göre eşleşt�rme yapılarak çocuk ve
a�le tanıştırılmaktadır.
Çocuklar öncel�kle günün bel�rl� saatler�nde,
ardından haftanın bel�rl� günler�nde ve
ardından daha uzun sürelerle koruyucu a�le
adayının yanında kalmakta ve uyum
sağlandığının anlaşılması sonrasında a�le
yanına yerleşt�r�lmekted�r.
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İlk görüşme sonrası �ş, gel�r ve sosyal
güvenl�k durumunu gösteren belge, adl�
s�c�l kaydı ve sağlık kurulu raporu
�sten�lmekted�r.
İnceleme ve değerlend�rme sürec� b�lg�,
belge araştırması, yüz yüze görüşmeler ve
hane z�yaretler� şekl�nde yapılmaktadır.
N�ha� değerlend�rme farklı d�s�pl�nlerden
meslek elemanlarının yer aldığı Koruyucu
A�le Kom�syonları tarafından yapılmaktadır.

Çocuğun eşleşt�r�ld�ğ� a�len�n yanında
yaşamaya başlaması önces�nde a�le �le
koruyucu sözleşmes� �mzalanmaktadır.
Uzmanlarımız sürec�n her aşamasında
a�le ve çocuğumuzun yanında
olmaktadır.  Yerleşt�rme sonrasında
çocuğun koruyucu a�le yanındak� bakım
ve gel�ş�m�ne destek olunması ve tak�p
ed�lmes� amacıyla uzmanlarımız
tarafından düzenl� şek�lde görüşme ve
hane z�yaretler� devam etmekted�r. 

Koruyucu Ailelik
Sürecinde Öne Çıkan Hususlar

Nelerdir?

Başvuru ve değerlend�rme aşamaları
genel olarak 3-6 ay arasında
tamamlanmaktadır.

B�r koruyucu a�len�n yanına en
fazla üç çocuk yerleşt�r�lmekted�r.
Çocukların kardeş olması
durumunda �se daha fazla çocuk
yerleşt�r�lmes� mümkündür. 

Yerleşt�rme sonrası �lk yıl her ay,
�k�nc� yıldan �t�baren �se yılda en az
dört defa �zleme yapılmaktadır. 

�le yabancı uyruklu çocuklarımız da
koruyucu a�le h�zmet�nden
yararlandırılmaktadır.

Özel gereks�n�m� bulunan çocuklarımız
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Koruyucu Aile Modelleri
Nelerdir?

Koruyucu a�le h�zmet� kapsamında geç�c�,
akraba ve yakın çevre, sürel� ve uzmanlaşmış
şekl�nde toplam dört koruyucu a�le model�
bulunmaktadır.

Süreli
Öz a�les� yanına kısa sürede
döndürülme �mkanı bulunmayan
ya da kalıcı olarak a�le yanına
yerleşt�r�lemeyen çocuklar 

Akraba ve Yakın Çevre
Vel� ya da vas� dışında kalan kan
bağı bulunan akrabalar ya da
çocuğun �let�ş�m �ç�nde olduğu
veya tanıdığı bakıcı, komşu g�b�
yakın çevre

Geçici
Ac�l koruma gereken ya da
hakkında h�zmet planı
oluşturulmuş çocuklar

Uzmanlaşmış
Özel  zorlukları ve �ht�yaçları olan
çocuklar

Korunmaya �ht�yacı olan çocukların
mümkün olduğunca kuruluşa g�rmeden

b�r a�le ortamında bakımlarının
sağlanması amacıyla Geç�c� Koruyucu A�le

Model�n�n yaygınlaştırılması ve
Uzmanlaşmış Koruyucu A�le Model�n�n
güçlend�r�lmes�ne yönel�k çalışmalar

devam etmekted�r. 

Koruyucu a�le h�zmet� kapsamında
Bakanlık tarafından çocuklara, koruyucu
a�lelere ve çocukların öz ebeveynler�ne
rehberl�k, danışmanlık, ps�ko sosyal
destekler, gel�ş�m ve eğ�t�mler�ne yönel�k
destekler, �stemeler� hal�nde çocuğun
yaş durumuna göre barınma, g�y�m,
eğ�t�m, öğret�m, kurs g�derler�ne yönel�k
madd� destekler �le �steğe bağlı s�gorta
pr�m ödemes� destekler� sunulmaktadır. 
Rehberl�k, danışmanlık ve ps�ko sosyal
destekler kapsamında 2019 yılında
ergenl�k dönem�ndek� çocuklara özel
ps�kolog desteğ� uygulaması
başlatılmıştır. Uygulama kapsamında
ps�kologlarımız tarafından a�le ve ergenl�k
dönem�ndek� çocuğa yönel�k profesyonel
destek sağlanmaktadır. 

Koruyucu Aile Hizmeti
Kapsamında Ne Tür Destekler

Sunuluyor?

Ergenl�k dönem�nde çocuklara
yönel�k ps�kolog desteğ� uygulaması
�le 2019 ve 2020 yıllarında 623 çocuk
�le 774 görüşme gerçekleşt�r�lm�şt�r.

2020 Eylül �t�bar�yle deney�ml� koruyucu
a�leler�n etk�n rol alacağı “Rehber
Koruyucu A�lel�k S�stem�” hayata
geç�r�lm�şt�r. Bu uygulama �le deney�ml�
koruyucu a�leler�n b�lg� ve becer�ler� aday
ve yen� koruyucu a�leler �le paylaşması
planlanmaktadır. 
Ayrıca koruyucu a�lelerden, eş�ne veya b�r
yakınına bağlı olmaksızın emekl�l�ğ�ne
esas sosyal güvences� olmayan eşlerden
b�r�n�n talep etmes� hal�nde �steğe bağlı
s�gorta pr�m ödemes� yapılab�lmekted�r.
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Ayrıca, koruyucu a�le adayının
h�zmet� daha fazla tanıması �ç�n

uzmanlar tarafından detaylı
b�lg�lend�rmeler yapılmaktadır. Bu

kapsamda İl Müdürlükler�
tarafından çeş�tl� aralıklarla

düzenlenen ve koruyucu a�le olan
k�ş�ler�n h�zmet hakkında b�lg� ve

deney�mler�n� paylaştıkları
etk�nl�klere katılmak da mümkün

olmaktadır.  Koruyucu a�le
adaylarının h�zmet ve süreçler�

daha yakından tanıması amacıyla
ayrıca Bakanlık tarafından

“Koruyucu A�le Adayları
Rehber�” hazırlanmıştır.

“Koruyucu A�le B�r�nc� Kademe Eğ�t�m�”
korunmaya �ht�yacı olan çocukların öz a�les�
dışında başka b�r a�le yanına yet�şt�r�lmes�ne
�l�şk�n ver�len temel n�tel�ktek� eğ�t�mler�
�fade etmekted�r. 
“Koruyucu A�le İk�nc� Kademe Eğ�t�m�” �se
mağdur çocuklar ve suça sürüklenen
çocuklar g�b� özel zorlukları ve �ht�yaçları
olan çocukların bakımının sağlanmasına
yönel�k ver�len uzmanlık eğ�t�mler�d�r.

Koruyucu Ailelere Verilen
Destek Eğitimleri Nelerdir?

H�zmet kapsamında toplam �k� eğ�t�m paket�
bulunmaktadır. 

Ayrıca korunmaya �ht�yacı olan
çocukların farklı �ht�yaçlarına yönel�k
“Ergenl�k Modülü”, “Özel Gereks�n�ml�
Çocuklar Modülü”, “Sağlıklı Geç�şler
Modülü”, “Güçlenme ve Stresle Başa
çıkma Modülü” oluşturulmuş ve 2020
yılı Eylül ayında test eğ�t�mler�ne
başlanmıştır.

Rehbere aşağıdak� l�nkten veya QR
koddan ulaşılab�l�r.

https://koruyucu.a�le.gov.tr/data/5e6a2715290
eac1244a404b9/KORUYUCU%20AI%CC%87LE
%20ADAYLARI%20REHBERI%CC%87.pdf.pdf 

https://koruyucu.aile.gov.tr/data/5e6a2715290eac1244a404b9/KORUYUCU%20AI%CC%87LE%20ADAYLARI%20REHBERI%CC%87.pdf.pdf
https://koruyucu.aile.gov.tr/data/5e6a2715290eac1244a404b9/KORUYUCU%20AI%CC%87LE%20ADAYLARI%20REHBERI%CC%87.pdf.pdf
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Koruyucu a�le h�zmet�n�n tanınırlığının ve
etk�nl�ğ�n�n artırılması amacıyla ulusal ve
uluslararası kurum ve kuruluşlar �le etk�n b�r
şek�lde �şb�rl�ğ� çalışmaları yürütülmekted�r. 

Bu kapsamda, ulusal düzeyde D�yanet İşler�
Başkanlığı, M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı ve Sağlık
Bakanlığı g�b� çeş�tl� kamu kurumları ve başta
koruyucu a�le alanında görev yapan s�v�l toplum
kuruluşları olmak üzere ortak çalışmalar
yürütülmekte ve yen� çalışma alanlarına yönel�k
planlanmalar yapılmaktadır. Ayrıca koruyucu
a�le h�zmet�n�n kamuoyundak� b�l�n�rl�ğ�n�n
artırılması �ç�n yerel ve ulusal düzeyde basın ve
yayın organlarında haberler�n yayınlanması
sağlanmaktadır. 

Uluslararası düzeyde �se UNICEF �le �şb�rl�ğ�
�çer�s�nde h�zmet�n güçlend�r�lmes�ne yönel�k
proje yürütülmekted�r.

Hizmet Kapsamında
Yürütülen İşbirliği Çalışmaları

Nelerdir?

Vatandaşlarımızın gösterd�ğ� �lg� ve verd�ğ�
destek �le koruyucu a�le h�zmet model�m�z

öneml� b�r gel�ş�m gösterm�şt�r. 2002 yılında
koruyucu a�le h�zmet�nden yararlandırılan

çocuk sayısı 515 �ken 2020 yılı eylül ayında bu
sayı yaklaşık 14 kat artış gösterm�ş ve 7557

olmuştur. Ayrıca 2002 yılında korunma
altındak� çocuklardan koruyucu a�le

h�zmet�nden yararlandırılanların oranı %2,6
�ken 2020 yılında bu oran yaklaşık %35

sev�yes�ne yükselm�şt�r.

Koruyucu Aile Hizmetinde 18
Yılda 14 Kat Artış 

Koruyucu Aile
Hizmetinden Yararlandırılan Çocuk

Sayıları (2002-2020)

Koruma Altında Olan Çocuklardan
Koruyucu Aile Hizmetinden

Yararlandırılanların
Oranı (2002-2020)

2002 2020

8.000 

6.000 

4.000 

2.000 

0 

515

7557

2002 2020

%40 

%30 

%20 

%10 

%0 

%35

%2,6
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Ana ve Babaya A�t Olan Haklar/Yükümlülükler
Haklar ve yükümlülükler koruyucu a�leye

geçmemekted�r.

M�ras Hakkı
Çocuk koruyucu a�len�n yasal m�rasçısı

olamamaktadır. İstenmes� ve bazı hukuksal
süreçler�n tamamlanması hal�nde m�ras

bırakanın �rades�yle m�rasçı olma hakkına sah�p
olab�lmekted�rler.

Nüfus İşlemler�
Çocuğa yen� b�r ad ve soyad ver�lememekted�r.

A�le kütüğü aynen devam etmekted�r.

İst�hdam Hakkı
Çocuk kurumun tanıdığı �st�hdam hakkından

faydalanmaktadır.

Korunma Kararı
Çocuğun korunma kararı kaldırılıncaya kadar

devam etmekted�r.

Aylık Ödeme
Çocuğun bakım ve yet�şt�r�lme masraflarına

karşılık �stenmes� hal�nde aylık ödeme
yapılmaktadır.

H�zmet Tak�b�
Bakanlığımız tarafından Koruyucu a�lel�k

süres�nce per�yod�k olarak �zlemeler
yapılmaktadır.

Çocuğu Olan A�len�n Koruyucu A�le Olması
Çocuğu olan k�ş�lerde koruyucu a�le

olab�lmekted�r. Öz çocuğunda bu konudak�
düşünces� öneml�d�r.

Çocuğun Koruyucu
A�lede Kalış Süres�

Kalış süres� çocuğun korunma altına alınma
neden�ne bağlı olarak farklılık göstereb�l�r,

ayrıntılarla �lg�l� olarak uzman tarafından sürece
�l�şk�n bütün konularda b�lg� ver�lmekted�r.

Gönüllü A�le ve Koruyucu A�le Arasındak� Fark
Koruyucu a�lede çocuğun sürekl� bakım

sorumluluğu bulunmaktadır. Gönüllü a�lel�k �se
bel�rl� zaman d�l�mler�nde gönüllüler�n

çocuklarımızla �lg�lenmes�ne olanak tanıyan b�r
s�stemd�r.

Farklı B�r İlden Koruyucu A�le Başvuru
Durumu

Koruyucu a�le adayının �kamet ett�ğ� �lden
başvuru yapması gerekmekted�r. Değerlend�rme
sonucunda farklı b�r �lden çocuğa koruyucu a�le

olunab�lmekted�r.

Çocukla B�rl�kte Yurt�ç� ve Yurtdışı Seyahat
Yapılması

Koruyucu a�le ve çocuk yurt�ç� ve yurtdışı seyahat
yapab�lmekted�r. Ancak  seyahatler�n önceden

koruyucu a�le b�r�m�ne b�ld�r�lmes�
gerekmekted�r.

KORUYUCU AİLE HİZMETİNDE DİKKAT
EDİLECEK DİĞER HUSUSLAR

Ayrıntılı b�lg� ve başvuru �ç�n aşağıdak� web
adresler�m�z� z�yaret edeb�l�rs�n�z.

https://a�levecal�sma.gov.tr/koruyucua�le 

https://koruyucua�le.a�levecal�sma.gov.tr/ 

https://ebasvuru.a�levecal�sma.gov.tr/Account/Log�
n?ReturnUrl=%2f

https://a�levecal�sma.gov.tr/koruyucua�le/yay�nlar

https://ailevecalisma.gov.tr/koruyucuaile
https://ailevecalisma.gov.tr/koruyucuaile
https://koruyucuaile.ailevecalisma.gov.tr/
https://koruyucuaile.ailevecalisma.gov.tr/
https://ebasvuru.ailevecalisma.gov.tr/Account/Login?ReturnUrl=%2f
https://ailevecalisma.gov.tr/koruyucuaile/yayinlar
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�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler
Bakanlığı, m�mar, mühend�s, kuruluş
müdürler� ve uzmanların katılımı �le
çocuk bakım kuruluşlarının tes�s
standartları yen�den bel�rlend�.

Yen� evlerde çocuklar �ç�n tasarlanan spor,
sanat,  müz�k g�b� uğraşı alanlarının �se
çocukların gel�ş�m�ne katkı sağlayacağı ve
akadem�k olarak olumlu destek vereceğ�
değerlend�r�lmekted�r.

B�l�nd�ğ� üzere Bakanlık tarafından 2005
yılında başlatılan h�zmet dönüşümü
kapsamında koğuş t�p� kuruluş bakımı
olarak n�teled�ğ�m�z Çocuk Yuvaları ve
Yet�şt�rme Yurtlarını aşamalı olarak
kapatarak a�le ortamına benzer yapıda 10-
12 çocuğun kalab�leceğ� b�rden fazla ev
t�p� sosyal h�zmet b�r�m�nden oluşan
Çocuk Evler� S�tes� modeller�ne
geç�lm�şt�r. 

Bu dönüşüm çocuklarımız �ç�n ev t�p� b�r
bakım model�n� sağlasa da konu çocuk
gel�ş�m� olduğunda �ht�yaçların sürekl�
rev�ze ed�lmes� gerekmekted�r. 

Bu anlayış doğrultusunda yen� yatırım
planı �le ed�n�len tecrübeler
doğrultusunda çocuklarımızın gel�ş�m
�ht�yaçlarına en uygun tes�sler� hayata
geç�r�lmes� hedeflenmekted�r.

A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı
tarafından Yet�şt�rme Yurdu konsept�
tamamen ortadan kaldırılarak tasarlanan ve
yen� �nşa ed�lecek Çocuk Evler� S�teler�nde
uygulanacak �ht�yaç programı �le çocukların
a�le ortamına en yakın şek�lde tasarlanmış olan
yen� çocuk evler�nde yaşaması
planlanmaktadır.

Yen� Çocuk Evler� S�teler�; çocukların f�z�ksel ve
ps�kososyal gel�ş�m� �ç�n özel olarak d�zayn
ed�lm�ş k�ş�sel ve çeş�tl� ortak yaşam alanları �le
b�r a�len�n �ht�yaç duyab�leceğ� bütün
donanımları �ç�nde barındıracak şek�lde
tasarlandı.

A
H�zmet Dönüşümünde Hedef
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Enerj� Ver�ml�l�ğ�
Enerj� ver�ml�l�ğ� ve yen�leneb�l�r enerj� uygulamaları d�kkate alındı. Tüm projeler, yen�leneb�l�r
enerj� kaynakları �le �lg�l� anal�zler yapılarak hayata geç�r�ld�. Sah�l bölgeler� başta olmak tes�sler�n
tasarlanmasında güneş enerj�s� kullanımı esas alındı. Merkez� ısınmadan yen� nes�l komb�
s�stemler�ne geç�lmes� �ç�n gerekl� çalışmalar planlandı. Açık alan ve peyzaj düzenlemeler�
çocukların yaş durumlarına ve �ht�yaçlarına en uygun şek�lde tasarlandı. Arsa seç�m�nde Çocuk
Evler� S�teler�n�n toplumla �ç �çe ve sosyal hayatın merkez�nde olmasına da özen göster�l�yor. 

Koruyucu A�le Model� de Desteklenecek
Yen� oluşturulan �ht�yaç programı �le kuruluşlar
�çer�s�nde doğrudan koruyucu a�le model�ne
h�zmet verecek b�r�mler de yer alacak. Bu
sayede çocukların doğrudan koruyucu a�le
model�nden yararlanması �ç�n en etk�l� h�zmet
sunumu sağlanacak. Koruyucu a�le yanına
yerleşt�r�lmes� uygun olduğu değerlend�r�len
çocuklar koruyucu a�leler �le görüşmeler�n� bu
mekânda gerçekleşt�recek.

Tasarruf
Dönüşüm gerçekleşt�r�l�rken hem sürec�n hızlı
�şlemes� hem de mal�yet�n m�n�m�ze ed�lmes�ne
özen göster�ld�. Esk� t�p bakım model�ndek� atıl
olan mekânlar kapatılarak yer�ne daha etk�n
kullanılab�lecek farklı mekânlar tasarlandı. Gündüz
kullanılan �dar� mekânlar �le çocukların gün boyu
kullandığı mekânlar ayrıştırılarak çocuklara daha
�y� h�zmet verecek şek�lde düzenleme yapıldı.

Çocukların Güvenl�ğ� Esas Alındı
Son yangın mevzuatına uygun
tasarlanan tes�slerde, yangın s�stemler�,
yangına dayanıklı kablo s�stemler�, gece
görüşlü kamera s�stemler�, ac�l
aydınlatma ve jeneratör s�stemler�, ac�l
durumda müdahaley� zorlaştırmayacak
tasarımlar ve güvenl�k kulübes�nden
tüm tes�s�n �zleneb�leceğ� s�stemler
oluşturuldu.

Engell� Çocuklara Er�ş�leb�l�rl�k
B�naların tasarımında engell� ve
hareket kısıtlı olan çocukların
hareket kab�l�yet� ve güvenl�ğ�
öncel�kl� olarak ele alındı. Tes�s
b�naları ve açık alanların tamamı
engell�ler ve hareket kısıtlığı
bulunan b�reyler �ç�n er�ş�leb�l�r
olarak tasarlandı.

Yen� Çocuk Evler� S�teler�n�n Tasarımında
Nelere D�kkat Ed�ld�?
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Gurur Listemiz Sürekli Artıyor: Devlet
Korumasındaki 281 Gencimiz Daha Üniversiteli Oldu

Devlet korumasındak� gençlerden
ün�vers�teye yerleşenlere eğ�t�m hayatları
boyunca da destek sağlanmaktadır. Bu
desteklerle Bakanlığın sunduğu sosyal
h�zmet modeller�nden yararlanmaya devam
etmeler� ve eğ�t�m hayatlarının sorunsuz
sürmes� amaçlanmaktadır. Bu kapsamda
gençlere rehberl�k ve danışmanlık, barınma,
g�y�m, harçlık, burs ve kred�, ulaşım g�der�,
kurs, yemek ücret� ve �st�hdam destekler�
ver�lmekted�r. Gençler Kred� ve Yurtlar
Kurumu yurtlarından da ücrets�z
yararlanmaktadır.

2828 sayılı Kanun’da 27 Mart 2018’de yapılan
düzenleme doğrultusunda gençler,
yükseköğren�mler�n� tamamladıklarında
kamu kurumlarında mezun oldukları alana
uygun unvanlarda �st�hdam ed�lmekted�r.
2018’den bu yana 150 l�sans mezunu genç,
mühend�s, avukat, sosyal çalışmacı, ps�kolog,
d�ş hek�m� g�b� unvanlarla �st�hdam
ed�lm�şt�r.

Temmuz, Ağustos, Eylül
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A
Türk�ye genel�nde, koruma ve bakım altındak�
gençlerden 650’s� bu yıl YKS’ye g�rd�. YKS
sonuçlarına göre gençlerden 281’� ün�vers�teye
yerleşme başarısı gösterd�. Gençlerden 143’ü
l�sans, 138’� ön l�sans programlarına kayıt hakkı
elde ett�. Ün�vers�tey� kazanan 281 gençten 31’�,
toplam 1.151.632 adayın terc�h yaptığı sıralamada
�lk yüz b�nde yer aldı.

Ün�vers�teye yerleşen gençler, B�lg�sayar
Mühend�sl�ğ�, Mak�ne Mühend�sl�ğ�, Endüstr�
Mühend�sl�ğ�, M�marlık, İng�l�z D�l� ve Edeb�yatı,
Kore D�l� ve Edeb�yatı, Tar�h, Hukuk, Ps�koloj�,
Sosyoloj� İlah�yat, Havacılık Yönet�m�, Türkçe
Öğretmenl�ğ�, Özel Eğ�t�m Öğretmenl�ğ� Yönet�m
B�l�ş�m S�stemler� bölümler�n� terc�h ett�.

�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler
Bakanlığına a�t kuruluşlarda koruma ve
bakım altında bulunan gençler, 2020
Yükseköğret�m Kurumları Sınavı’ndak�
(YKS) başarıları göstererek 281’�
ün�vers�teler�n farklı bölümler�nde
okumaya hak kazandı.



Gençler�n görüşler� de alınarak hazırlanan
“Sosyal H�zmet Modeller�nden Yararlanan
Gençlere Yönel�k Yükseköğren�m Rehber�”,
yükseköğren�m yaşamı, rehberl�k ve
danışmanlık h�zmetler�, akadem�k kar�yer, burs
�mkanları ve �st�hdam g�b� b�rçok konuda prat�k
b�lg�ler �çermekted�r.
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�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler
Bakanlığınca sosyal h�zmet
modeller�nden yararlanan ve
yükseköğren�m programlarına
yerleşen gençler� hem sah�p oldukları
hakların farkında olmaları hem de
karşılaşab�lecekler� zorluklar hakkında
b�lg�lend�r�lmeler� �ç�n rehber
hazırlandı.

A
Sosyal h�zmet modeller�nden yararlanan ve
yükseköğren�m programlarına yerleşen gençler
�ç�n �lk kez hazırlanan rehberde, gençlere “B�z�m
a�lem�z�n değerl� üyes�; yükseköğren�m
kurumuna yerleşerek b�zler� mutlu ett�n.”
şekl�nde seslen�ld�. Öğrenc�lere bu süreçte ne
zaman �sterlerse yanında olacaklarını
unutmamaları vurgulanırken; rehberde
gençlere yönel�k çeş�tl� tavs�yelere yer ver�ld�.

Üniversiteye Yerleşen Sosyal Hizmet
Modellerinden Yararlanan
Gençlere “Hayat Rehberi”

Yükseköğren�me devam eden çocukların
haklarında alınmış olan korunma kararlarının
25 yaşına kadar uzatılab�lmekte olduğuna
vurgu yapılan Rehberde, ayrıca yükseköğren�m
hayatı boyunca gençler�n destekleneceğ� ve
başarılarının d�ğer gençlere rol model
olacağına d�kkat çek�ld�. 
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End�şelenmemes� ve yalnız olmadığı, 
Mahrem b�lg�ler�n� paylaşmaması, 
Arkadaş seç�m�nde d�kkatl� olması, 
Erg�n olmakla b�rl�kte b�rçok yasal
haklarını kend� kend�ne
kullanab�lecekler�,
Okumadığı ve �çer�ğ�n� tam olarak
anlamadığı h�çb�r belgeye �mza
atmaması, 
Arkadaşı veya tanıdığı k�ş� olsa dah�
güvend�ğ� �nsanlar �le �st�şare
etmeden başkası adına borç alma,
kef�ll�k g�b� yükümlülüklere
g�rmemes�, 
E-Devlet ş�fres�n�n yasal �mzası olduğu
ve nasıl kullanması gerekt�ğ�,
Yabancı d�l öğrenmen�n önem� ve s�v�l
toplum çalışmaları faal�yetler� �le
kend�n� gel�şt�rme

Rehberde gençlere; 

konularında hayata da�r b�rçok tavs�ye yer
almaktadır.

Gençlere “B�z b�r a�ley�z. Her zaman b�rl�kte ve her zaman yanında olacağız” mesajıyla son bulan
rehber Bakanlığın Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğü web s�tes�nde aşağıdak� l�nkten veya QR-
Karekod �le ulaşab�l�rs�n�z. 

https://www.a�levecal�sma.gov.tr/chgm/sayfalar/bak�m-sonras�-rehberl�k-ve-�zleme-h�zmetler�/

https://www.ailevecalisma.gov.tr/chgm/sayfalar/bakim-sonrasi-rehberlik-ve-izleme-hizmetleri/
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Rehberde; bakım h�zmet�n�n sonlanma sürec�,
bağımsız hayata hazırlanmanın önem�, bakım
sonrası h�zmetlere �l�şk�n �lkeler, bakım sonrası
hakları, sorumlulukları ve ver�len destek
h�zmetler�, meslek elemanlarının rolünü, bakım
sonrası rehberl�k b�r�m�nde hang� h�zmetler�n
ver�ld�ğ�n�, bağımsız hayata geç�ş planının nasıl
yapılacağı, bakım sonrası sözleşme g�b� b�r çok
konuda gençlere faydalı b�lg�ler ver�ld�.

Rehberde ayrıca gençlere; toplumla
bütünleşme ve uyum sürec�nde d�kkat etmes�
gereken hususlar, ac�l b�r durumda k�m�nle
�rt�bata geçeb�leceğ�, meslekler, kar�yer ve
meslek� eğ�t�m �mkânları, sosyal ve ekonom�k
destek h�zmetler�, �st�hdam hakkı, harcama
planı, kend�s� �le �lg�l� k�ş�sel kayıtlara er�ş�m
hakkı, faydalı �let�ş�m b�lg�ler�, kaynaklar ve
başvurab�lecekler� destek mekan�zmalarına
�l�şk�n b�lg�lere de yer ver�ld�.

Rehbere aşağıdak� l�nkten veya QR-Karekod �le
ulaşab�l�rs�n�z.

Bakım h�zmet� sunulması sürec�nde özell�kle
uzun süre kurum ortamında yaşamını sürdüren
gençler�m�z�n bağımsız hayata hazırlanması ve
uyum sürec�nde karşılaşab�lecekler� r�sklere
karşı güçlend�r�lmes� �ç�n �zleme, rehberl�k ve
destekleme çalışmaları yapılması zorunludur.
Bu çalışmalar, çocuğun bakımının sağlandığı
b�r�mler�m�zden başlamakta ve reş�t olduktan
sonra �se Bakım Sonrası Rehberl�k ve İzleme
B�r�mler� koord�nes�nde devam etmekted�r.

Rehber, A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler İl
Müdürlükler�nden bakım sonrası rehberl�k
kapsamında gençler�n alab�leceğ� b�lg�ler
konusunda onlara yardımcı olacaktır. Amacımız
gençler�m�z�n yet�şk�nl�ğe hazırlanmasına
yardımcı olmak ve bakım sürec�nden bağımsız
hayata geç�ş�n� olab�ld�ğ�nce kolaylaştırmaktır.
Bu rehberde bağımsız hayata geç�şte barınma,
eğ�t�m, meslek� çalışma ve �ş anlamında
alab�leceğ� destekler açıklanmıştır. Rehberde
gençler�n hayata atılma sürec�nde karşılaşacağı
durumlar ve bunlara �l�şk�n açıklayıcı ve yol
göster�c� b�lg�ler yer almaktadır.

osyal h�zmet modeller�nden yararlanan
gençler�n sağlıklı b�r şek�lde hayata
hazırlanab�lmeler�,   toplum �ç�ndek�
bağımsız hayata uyum sürec�nde
desteklenmes� amacıyla Genel
Müdürlüğümüzce “Sosyal H�zmet
Modeller�nden Yararlanan Gençlere
Yönel�k Bağımsız Hayata Hazırlama
Rehber�” hazırlanmıştır.

Sosyal Hizmet Modellerinden Reşit
Olarak Ayrılan Gençlere Yönelik
Bağımsız Hayata Hazırlanma Rehberi 

S

https://www.a�levecal�sma.gov.tr/med�a/52130/genclere-yonel�k-bag�ms�z-hayata-haz�rlama-rehber�.pdf

https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/52130/genclere-yonelik-bagimsiz-hayata-hazirlama-rehberi.pdf
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Rehber,  Genel Müdürlüğümüz tarafından uzun
süre kurum ortamında yaşamını sürdüren
gençler�m�z�n bağımsız hayata hazırlanması ve
uyum sürec�nde karşılaşab�lecekler� r�sklere
karşı güçlend�r�lmes� �ç�n kurulan, Bakım
Sonrası Rehberl�k B�r�mler� �ç�n öneml� b�r
kaynak olma özell�ğ� taşımaktadır. Bu b�r�mler
tarafından gençler�m�ze yönel�k gerekl� �zleme,
rehberl�k ve destekleme çalışmaları yapılırken; 
alan çalışanları ve bakım sonrası rehberl�k
alanında çalışan s�v�l toplum kuruluşlarının
görüş ve öner�ler� de alınarak hazırlanan
rehberler�n, çalışmalara öneml� katkılar
sağlaması beklen�yor.

Rehbere aşağıdak� l�nkten veya QR-Karekod �le
ulaşab�l�rs�n�z.

Söz konusu rehberde gençlere hayata atıldıkları
süreçte ver�len destekler; çey�z desteğ�
rehberl�k, danışmanlık desteğ�, bakım sonrası
bağımsız hayata hazırlama eğ�t�m desteğ�,
�st�hdam hakkı ve özel sektörde çalışma
hayatına pr�m desteğ�, barınma desteğ� ve
sosyal ve ekonom�k destek olarak
sıralanmaktadır. 

Gençlere yönel�k çalışmalarda d�kkat ed�lmes�
gereken konulara yönel�k b�lg�ler�n de yer aldığı
rehberde, temel �lkeler anlatılarak; empat�,
b�reysel �ht�yaçlara göre planlama, gençler�n
görüşler�n�n d�kkate alınması, per�yod�k
değerlend�rme, gözden geç�rme ve kontrol g�b�
öneml� konular hakkında b�lg�ler yer alıyor.

Rehberde kurum bakımı sonrasında gençlere
sağlanan �mkânlar ve bunlara er�ş�m sürec�nde
�zlenecek yollar �le konuyla �lg�l� mevzuat ve
uygulama öner�ler�ne de yer ver�l�yor.

Reşit Olarak Ayrılan Gençlerimizle
Çalışan Personelin Etkin Hizmet
Sunumunu Desteklemek Üzere
Çalışma Rehberi Hazırlandı

nsan odaklı h�zmet anlayışımız
doğrultusunda, d�nam�k b�r yapıda
h�zmetler�n� sürdüren personel�m�z�n
desteklenmes�, h�zmetler�n daha etk�n ve
ver�ml� kılınması amacıyla “Sosyal H�zmet
Modeller�nden Yararlanan Gençler�n
Bağımsız Hayata Hazırlanmasına Yönel�k
Personel Rehber�” adlı rehber k�tap
hazırlanmıştır.

İ

https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/52583/genclerin-hayata-hazirlanmasina-yonleik-personel-rehberi.pdf

https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/52583/genclerin-hayata-hazirlanmasina-yonleik-personel-rehberi.pdf


B�r çocuğun onkolog olmak �sted�ğ�n�, ancak
uzmanlaşmak �ç�n gereken süren�n uzunluğu
neden�yle kararsız olduğunu söylemes� üzer�ne
Koç:

"Uzun b�r eğ�t�m, hayatı key�fl� yaşamaya engel
değ�l, yeter k� planlı programlı olarak çalışın.
Öyle yaptığınızda eğ�t�me harcayacağınız
zamanın hayatınızın akışına zorlayıcı b�r etk�s�
olmayacağını göreceks�n�z. Ayrıca tıp eğ�t�m�
uzun olsa da doktorluk mesleğ�n�n tatm�n� çok
yüksekt�r. İnsanlara yardım edeb�lmek bütün
yorgunluğunuza değer." ded�

ÇOCUK HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Temmuz, Ağustos, Eylül
E-Bülten 2020, Sayı 5 24

LGS’de Başarılı Olan Çocuklarımız
Gururumuz Oldu

Çocuk H�zmetler� Genel Müdürü Uzm. Dr.
Orhan Koç, sosyal h�zmet modeller�nden
faydalanan ve LGS’de üst d�l�mlere g�rme
başarısı gösteren 30 çocuk �le Zoom
uygulaması üzer�nden görüştü.

Öğrenc�lere ün�vers�te hedefler�n� de soran Koç,
çocuklardan ağırlıklı olarak tıp fakültes�nde
öğren�m görmek �sted�kler� yanıtını alınca,
“Çocuklarımızla meslektaş olmaktan büyük
mutluluk duyarım.” ded�.

Aralarında koruyucu a�le yanında, kurum
bakımında ve Sosyal Ekonom�k Destek �le
a�les�n�n yanında bakılan çocukları gösterd�kler�
başarıdan dolayı tebr�k eden Koç, çocukların
gerek terc�h aşamasında gerekse okullarda
eğ�t�m görme noktasında her türlü desteğ�n
ver�lmes� yönünde tal�mat verd�.

A�le Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığının
sosyal h�zmet modeller�nden faydalanan b�n
814 çocuk LGS’ye g�rd�. Bu çocuklardan 12’s�
400 puan üzer�nde b�r başarı elde ederken, 30
çocuk yüzde 10’luk d�l�mde yer aldı.

Koç, çocukların, akadem�k başarısı kadar;
kültür, sanat, spor akt�v�teler� ve toplum
h�zmet�nde bulunmalarının da öneml�
olduğunu bel�rtt�.

A�lelerle de görüşen Koç, çocukların
başarısında a�le desteğ�n�n önem�n�n b�r kez
daha görüldüğünü �fade ederek, a�lelere
çocuklarına verd�kler� destek �ç�n teşekkür ett�.
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Üç gün süren eğ�t�m ve Zoom uygulaması
üzer�nden gerçekleşt�r�len eğ�t�mler Çocuk
H�zmetler� Genel Müdürlüğünde görev yapan
Sosyal Çalışmacı Betül Özdüzen Teker
tarafından ver�ld�.

Eğ�t�mde;

Kuramsal b�lg�ler�n yanı sıra örnek vakalar
üzer�nden de desteklenen eğ�t�m�n   çocukların
hayatına ve geleceğ�ne karar verme
yükümlülüğü olan meslek elemanları �ç�n yol
göster�c� olması beklenmekted�r.

Çocukların koruma ve bakım altına
alınmalarına �l�şk�n sosyal �nceleme sürec�,
ev z�yaret�, Sosyal İnceleme Raporlarının
doğru ve eks�ks�z şek�lde hazırlanması

Çocuk �ç�n uygun h�zmet model�n�n
bel�rlenmes�, çocuğun bu h�zmet
model�nden yararlandırılması

S
osyal h�zmet modeller�nden
yararlanacak çocuklara yönel�k b�reysel
değerlend�rme ve meslek� müdahale
çalışmalarını kapsayan Vaka Yönet�m�
Süreçler�n� �çeren eğ�t�mler ver�ld�.

Süreç �çer�s�nde h�zmet model� değ�ş�kl�kler�,
h�zmet�n sonlandırılması ve kuruluştan
ayrılması 

g�b� temel başlıkları altında konular yer aldı.



“Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim
Programı” Yaygınlaştırma Eğitimleri

Devam EdiyorA�le Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı
kuruluşlarında koruma altında bulunan
çocukların ps�ko-sosyal, b�l�şsel ve duygusal
yönden sağlıklı gel�şmes� �ç�n yürütülen
çalışmalar kapsamında hayata geç�r�len “Çocuk
Destek, Gel�ş�m ve Eğ�t�m Programı”na yönel�k
yönet�c� oturumları onl�ne olarak
gerçekleşt�r�ld�.

Meslek uzmanları tarafından ver�len ve dört
gün süren eğ�t�mlere İl Müdürler�, Çocuktan
Sorumlu İl Müdür Yardımcıları ve Kuruluş
Müdürler� katıldı.

Çocuk Destek, Gel�ş�m ve Eğ�t�m Programı;
“Yaşam Becer�ler�n�n Gel�şt�r�lmes� ve Hayata
Hazırlama” �le “Ps�kososyal Destek” olmak
üzere �k� temel b�leşenden oluşuyor.

Bakanlığa bağlı çocuk bakım kuruluşlarının
tamamında; Çocuk Hakları Sözleşmes�ndek�
taahhütlere uygun olarak çocukların k�ş�sel
bakımı, meslek� uygulamalar, personel
durumu, kaynak kullanımı ve yönet�m
yapısında uygulama b�rl�ktel�ğ�n�n sağlanması
amacıyla asgar� standartlar oluşturuldu. Bu
standartlar doğrultusunda yapılandırılan
program aynı zamanda Devlet koruması
altında tüm yaş gruplarındak� bütün çocukları
kapsayan �lk program olma özell�ğ� de taşıyor.
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Çocukların yaş gruplarına göre �ht�yaçları göz
önünde tutularak hazırlanan programın �lk
b�leşen�; 0-3 yaş, 4-6 yaş, 7-10 yaş, 11-14 yaş ve
15-18 yaş olmak üzere göre beş farklı yaş
grubuna göre devamlılığı olan ve b�rb�r�n�
tamamlayan modüler b�r şek�lde düzenlend�.

İk�nc� b�leşende �se meslek elemanlarının
meslek� donanımını artırmayı amaçlanmıştır.
Çocuğun büyümes� ve gel�ş�m�ne �l�şk�n temel
b�lg�ler, kuruluşlarda ver�ml� b�r ps�kososyal
desteğ�n nasıl sağlanacağı, ps�kososyal durum
değerlend�rme, ps�kososyal destek gereken
durumlar ve ps�kososyal müdahaleler g�b�
başlıklara yer ver�ld�.



3 Eylül 2020
51 Katılımcı

3 Eylül 2020
52 Katılımcı4 Eylül 2020

63 Katılımcı8 Eylül 2020
97 Katılımcı

8 Eylül 2020
143 Katılımcı

9 Eylül 2020
156 Katılımcı

9 Eylül 2020
72 Katılımcı

Toplam: 634 Katılımcı

Programın uygulanması �le çocukların yaşına
uygun gel�ş�m özell�kler� ve motor becer�ler�
göstereb�len, sorumluluk alab�len, kend�ne
güvenen, çevres�ndek� �nsanlarla sağlıklı
�l�şk�ler kurab�len, toplumsal kurallara uygun
davranan, değerlere saygılı b�reyler olarak
yet�şmes� amaçlanmıştır.

Programın uygulama kılavuzları ve n�tel�kl�
zaman geç�rmeye yönel�k etk�nl�kler� �le
çocuğa h�zmet sunan personel�n kapas�tes�n�n
artırılması ve çocuklar �le çalışanlar arasındak�
bağların güçlend�rmes� g�b� kazanımlar da
beklenmekted�r.
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Çocuk Destek, Gel�ş�m ve Eğ�t�m Programı;
Bakanlığa bağlı b�n 192 çocuk ev� ve 111 çocuk
evler� s�tes�ndek� 0-18 yaş aralığındak� tüm
çocukları ve uygulayıcı olarak personel�
kapsayacak. Uygulamadan 12 b�n 675 çocuk ve
11 b�n 832 personel olmak üzere 24 b�n 507 k�ş�
doğrudan yaralanacak.
  
Uzaktan eğ�t�mler�n ardından bölgesel bazda
uzaktan eğ�t�c� eğ�t�mler� düzenlenecek ve
eğ�t�c�ler aracılıyla tüm çocuk bakım
kuruluşlarında çalışan meslek personel�ne
uygulayıcı eğ�t�m� ver�lecek. Çocukların
ps�kososyal destek �ht�yacını bel�rlemeye
yarayan b�reysel r�sk ve değerlend�rme formu
hazırlanacak. Programın ver�ml�l�ğ�n� ölçmek
amacıyla etk� anal�z� yapılarak ön test ve son
test ölçümler� yapılacak.
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ÇODEP B�lg�lend�rme Oturumları
Katılımcı Dağılımı

Çocuk Destek Gel�ş�m ve Eğ�t�m Programı �le
koruma altındak� her yaştan çocuğun
bedensel, z�h�nsel, duygusal ve sosyal yönden
sağlıklı gel�ş�m gösteren, yaşamlarını
sürdüreb�lmek �ç�n gerekl� olan b�lg�, becer� ve
deney�mler �le donatılmış, m�ll� ve manev�
değerler�n� b�len güçlü nes�ller olarak
yet�şt�r�lmes� hedeflenmekted�r.



ÇOCUK HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Koruma altındak� çocuklarımızın; meslek� �lg�,
yetenek ve becer�ler�n�n desteklenmes� ve
gel�şt�r�lmes� b�z�m üzer�nde hassas�yetle
durduğumuz konular arasında yer alıyor.
Koruma altında olup çeş�tl� nedenlerle örgün
öğren�me devam etmeyen çocukların
meslek� becer�ler�n�n gel�şt�r�lmes�, kar�yer
planlamalarının etk�l� b�r şek�lde yapılması,
�lg� ve becer�ler�ne yönel�k meslek� kursların
açılması hedefler�m�z arasında yer alıyor.
Koruma altındak� çocuklarımızın
yönlend�rme sürec�nde �zlemes�n� sağlamak
�ç�n oluşturduğumuz tekn�k altyapı
çalışmalarıyla bu çocuklarımızı yakından
tak�p edeceğ�z.

Bu çerçevede, Çocuk Destek Merkezler�
(ÇODEM) ve Çocuk Evler� S�tes�’nde (ÇES)
bulunan 13-18 yaş arasında çocukların, İŞKUR İl
Müdürlükler�m�zde görev yapan İş ve Meslek
Danışmanlarıyla eşleşt�r�lmes� ve per�yod�k
aralıklarla bu kuruluşlara yer�nde destek
sağlanarak, çocukların �lg� ve yetenekler�ne
uygun kursa yönlend�r�lmeler� ve danışmanlık
h�zmetler�nden yararlandırılmaları
sağlanacaktır. Ayrıca  ÇODEM VE ÇES’ler�n
bulunduğu tüm �llerde 13-18 yaş aralığındak�
2.899 çocuğa toplam 96 İş ve Meslek
Danışmanı �le danışmanlık h�zmet� sağlanması
planlanmıştır.

İşkur’dan Koruma Altındaki Çocuklara
Kariyer Desteği
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Bakan Selçuk program �le �lg�l� şunları söyled�:Türk�ye İş Kurumu (İŞKUR) ve Çocuk H�zmetler�
Genel Müdürlüğü �şb�rl�ğ�nde koruma altında
bulunan 13-18 yaşları arasındak� çocuklarımızın
kar�yer planlamalarına destek olarak Temmuz
ayından �t�baren kurumsal düzeyde çalışmalara
başlanmıştır.
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Okul Destek Projesi, Pandemi
Döneminde Evlerde Devam Ediyor

A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler
Bakanlığınca Sosyal Ekonom�k Destek
h�zmet�nden yararlanan 5 ve 8. sınıf
aralığında okuyan dezavantajlı çocuklar ve
a�leler� Okul Destek Projes� kapsamında
aranarak çocukların durumu hakkında b�lg�
alınmakta ve �ht�yaç duydukları materyaller
(Kaynak k�taplar, boya malzemeler�, zeka
oyunları vb) evler�ne tesl�m ed�lmekted�r.
Ayrıca tesl�m ed�len eğ�t�m materyaller�n�n
ver�ml� kullanımı konusunda da hem a�leler
hem de çocuklar b�lg�lend�r�lmekted�r.

Okul Destek Projes�nden 2020 Temmuz ayı
ver�ler�ne göre toplam 16.229 çocuğun
faydalanmış olup 2020 yılında projeden
yararlanan 95 çocuk LGS sınavında Yüzde 10’luk
d�l�me g�rmey� başardı. Yüzde onluk d�l�me
g�ren 37 çocuğumuz Fen L�ses�ne, 8
çocuğumuz Sosyal B�l�mler L�ses�ne, 8
çocuğumuz Anadolu İmam Hat�p L�ses�ne, 3
çocuğumuz Öğretmen L�ses�ne ve 39
çocuğumuz �se Anadolu L�ses�ne g�rm�şt�r.
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andem� dönem�nde eğ�t�mler�ne evde
devam eden çocuklar �ç�n Okul
Destek Projes� evlerde devam
etmekted�r. Proje kapsamında �ht�yaç
sah�b� a�le ve çocukların durumu
pandem� önlemler� doğrultusunda
yen�den planlanmıştır.

Evlerde k�tap okuma etk�nl�kler�n�n de
düzenlend�ğ� proje çerçeves�nde çocuklar
akadem�k, sosyal, kültürel ve sport�f
etk�nl�klerle desteklenmekted�r.P



Proje kapsamında düzenlenen 3.386 etk�nl�ğe
çocuklara rol model olarak �lham vereb�lecek
sağlık, eğ�t�m, spor, kültür ve sanat, �ş dünyası,
kamu kurumu, bankacılık alanlarında başarılı
olmuş 3.491 yet�şk�n katıldı. Aralarında doktor,
d�ş hek�m�, eczacı, akadem�syen, öğretmen,
hak�m, savcı, avukat, kütüphanec�, arkeolog,
val�, kaymakam, gazetec�, yazar, akadem�syen,
sporcu, oyuncu, kuaför, marangoz g�b� meslek
sah�pler�n�n olduğu yet�şk�nler�n de yer aldığı
sem�ner, söyleş� ve atölye çalışması g�b�
etk�nl�klerde çocuklar key�fl� vak�t geç�rd�.

Çocuklara �lham veren, geleceğe sağlam
adımlarla �lerlemes�nde katkısı olan Rol Model
Projes�, toplumda ön plana çıkmış, kar�yer
sah�b� ve yararlı �şler �cra eden k�ş�lerle
yapılmaya devam edecek.

ÇOCUK HİZMETLERİ
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Devlet korumasındak� çocukların duygusal ve
f�z�ksel gel�ş�m�n� desteklemek �ç�n pek çok
projey� hayata geç�ren A�le, Çalışma ve Sosyal
H�zmetler Bakanlığı, kuruluşlarda bulunan
çocukları yet�şt�r�rken onların özgün yönler�n�
açığa çıkaracak programlara önem ver�yor.
Çocuklar, hayata geç�r�len Rol Model Projes�yle
kend�ler�ne �lham verecek k�ş�lerle b�r araya
get�r�lerek deney�m paylaşımı ve gelecek
planları �ç�n v�zyon sağlıyor.

A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler
Bakanlığı, çocukların sanatsal, kültürel
ve sosyal etk�nl�klere olan �lg�ler�n�
arttırmak ve güzel davranışlar
gel�şt�rmeler�ne katkı sağlamak �ç�n,
onları olumlu rol model olab�lecek
k�ş�lerle b�r araya get�r�yor.

Çocuklar Rol Modelleriyle Buluşuyor

A



İstihdam Desteği Devam Ediyor: "Devlet
Korumasından Yararlanmış 805 Gencimizi

Daha Kamuda İstihdam Edeceğiz."
A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanı Zehra Zümrüt
Selçuk, devlet korumasından yararlanmış 805 genc�n
kamuda �st�hdam ed�leceğ�n� duyurdu. Bu kapsamda
Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda büyüyen ve kamuda
�st�hdam hakkı kazanan gençler�n terc�h �şlemler� 14 Eylül
�le 21 Eylül tar�hler� arasında gerçekleşt�r�ld�.

“Gençler�n korunması ve hayata en �y� şek�lde hazırlanması �ç�n bakanlık
olarak tüm �mkanları seferber ed�yoruz. Devlet korumasındak� çocukları,
eğ�t�mler�n�n her aşamasında destekl�yoruz. Devlet korumasında
büyüyen çocuklarımızın �ş hayatına başlayarak ülkem�z�n kalkınması ve
büyümes�ne katkı sağlaması son derece mutluluk ver�c�. Evlatlarımızın
kamuda �st�hdam ed�lmen�n b�l�nc�yle çok çalışacaklarına güven�yoruz."

ÇOCUK HİZMETLERİ
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Yerleşt�rme �şlemler� �ç�n terc�h
kılavuzu Bakanlığımız web

s�tes�nde yayınlandı:
https://www.a�levecal�sma.gov.tr/m
ed�a/55388/klavuz_2828eylul2020te

rc�h.pdf
Terc�hler �se www.turk�ye.gov.tr

adres� üzer�nden yapılab�lecekt�r.
Bugüne kadar Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda
yet�şen 53.659 genc�n atamasının yapılmış olduğunu
vurgulayan Bakan Selçuk, şunları söyled�:

https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/55388/klavuz_2828eylul2020tercih.pdf
http://www.turkiye.gov.tr/
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2020 yılı Eylül sonunda kadar �se 235.082'� �lk
kez olmak üzere, web s�tem�z� z�yaret eden k�ş�
sayısı 241.578 k�ş�ye ulaştı. Web s�tem�ze
toplamda 558.010 kez g�r�ş sağlandı.

Sonuç olarak son �k� yılda toplamda s�tem�z
toplamda 927.680 kez z�yaret ed�ld�.

Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğü web sayfası
h�zmet pol�t�kası doğrultusunda sürekl�
güncellenmekted�r.

B�lg�ler�n düzenl� olarak güncellend�ğ�; çocuk
alanındak� çalışma, mevzuat, �stat�st�k, yayın,
uygulama, proje, haber, �let�ş�m ve çeş�tl�
b�lg�ler�n yer aldığı web sayfamız her geçen
gün daha fazla k�ş� tarafından z�yaret
ed�lmekted�r.

S�tem�zde yer alan ve 0-6 yaş grubu çocukların
gel�ş�m�ne olumlu katkı sağlayacağı
değerlend�r�len “Çocuk Dostu K�tap L�stes�”
30.000'den fazla k�ş� tarafından 36.536 kez
tıklanarak en fazla z�yaret ed�len sayfa oldu.

Web sayfamız 2019 yılında 114.75’� �lk kez olmak
üzere, 128.60 k�ş� tarafından 369.766 kez
tıklandı.

enel Müdürlüğümüz tarafından çocuk
alanında yürütülen h�zmetler �le çok
sayıda haber ve b�lg�n�n kamuoyu �le
paylaşıldığı web s�tem�z son yıllardak� en
yüksek tıklanma sayısına ulaşarak 927.680
kez z�yaret ed�ld�.

Web Sayfamızın Tıklanma
Sayısı 900.000'i Aştı

Web sayfamıza aşağıdak� l�nkten veya QR-
Karekod �le ulaşab�l�rs�n�z.

G

https://www.a�levecal�sma.gov.tr/chgm

https://www.ailevecalisma.gov.tr/chgm
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Sosyal Hizmet Modellerinden
Yararlanan Çocuklar

Yaz Kamplarında Buluştu
A

�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler
Bakanlığı, sosyal h�zmet
modeller�nden yararlanan
çocuk ve gençler� bu yıl da yaz
kamplarında buluşturdu.

Bakanlık, Gençl�k ve Spor Bakanlığı ve D�yanet
İşler� Başkanlığı �şb�rl�ğ�nde yaz ve kış olmak
üzere �k� dönemde gerçekleşt�r�len kamplarda
Cov�d-19 �le mücadele kapsamında sağlık
tedb�rler� t�t�zl�kle uygulandı ve kamplarda
katılım sayısına sınırlama get�r�ld�.

Kamp programında, çeş�tl� sebeplerle
a�leler�nden ayrılmak zorunda kalan ve devlet
koruması altına alınan çocuklar �ç�n "Değerler
Eğ�t�m�" programına yer ver�ld�. Eğ�t�mlerde
çocuklarımız �ç�n günlük hayatta
kullanab�lecekler� ve yaşlarına göre �nd�rgenm�ş
b�r anlatımla d�n�, manev� ve ahlak� değerlere
yönel�k konuların yanı sıra saygı, sevg�,
paylaşma ve yardımlaşma, görgü ve nezaket
kuralları, hoşgörü, alçak gönüllülük, olumlu
düşünme, çalışkanlık, kanaatkârlık, sabır,
sorumluluk, affetmek ve affed�lmek g�b�
konuları yer aldı.

Ayrıca çocukların �st�smar g�b� olaylara yönel�k
kend�ler�n� koruması, bu t�p tehl�kelere karşı
nasıl hareket edeb�leceğ�n� öğrenmes� �ç�n
eğ�t�m konuları arasına "Mahrem�yet B�l�nc�"
konu başlığı da yer aldı. 

Eğ�t�mler, D�yanet İşler� Başkanlığının
görevlend�rd�ğ� d�n görevl�ler� tarafından ver�ld�.
Eğ�t�m� veren d�n görevl�ler�, kuruluşların
özell�kler� ve çocuklara �l�şk�n d�kkat ed�lmes�
gereken hususlar konusunda ön eğ�t�m
almaktadır.

Kamp programında ver�len eğ�t�m�n�n yanı sıra,
çeş�tl� oyun ve akt�v�teler de yer aldı. Programın
sosyal akt�v�teler� Gençl�k ve Spor Bakanlığınca
görevlend�r�len gençl�k l�derler� tarafından
gerçekleşt�r�ld�. Gençl�k l�derler�nce kurulan
�stasyonlarda el sanatları, masa ten�s�, b�s�klet,
sokak oyunları, yarışmalar, t�yatro, matrak ve
okçuluk, yüzme, pa�ntball, matrak, b�s�klet,
doğa yürüyüşü g�b� sport�f faal�yetlerden
oluşuyor.



Hizmete Erişim Kanallarımızı Sürekli
Arttırıyoruz: E Devlet ve Web Sitemizden

Ulaşabileceğiniz Hizmetlerimiz7/24

Sunulan Hizmet E-Devlet ailevecalisma.gov.tr

Koruyucu a�le h�zmet�
başvuru ve ödeme b�lg�ler�
sorgulama

Özel sektörde çalışan
gençler�m�z�n �şverenler� �se
pr�m teşv�k�nden
yararlanma durumunu
sorgulama

Sosyal ve ekonom�k destek
h�zmet� başvuru ve ödeme
b�lg�ler� sorgulama

Evlat ed�nme h�zmet�
başvuru h�zmetler�

Sosyal H�zmetler Kanunu
kapsamında �st�hdam hakkı
sorgulama ve �şe
yerleşt�rme terc�h
h�zmetler�

Özel Kreş, Gündüz Bakım
Ev� ve Çocuk Kulübü açılış
ön başvuru h�zmet�
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Korev’den Genel Müdür Koç’a Ziyaret
Korev Başkanı Ülkü Ayden�z, Çocuk
H�zmetler� Genel Müdürü Uzm. Dr.
Orhan Koç’u z�yaret ett�. Ayden�z ve
çalışma arkadaşları tarafından
gerçekleşt�r�len tanışma z�yaret�nde
koruyucu a�le h�zmet model�n�n
gel�şt�r�lmes�ne yönel�k yapılan
çalışmalar ve b�rl�kte yapılab�lecek
projeler konuşuldu.

Başkan Ayden�z, koruyucu a�le
h�zmet model�ne �l�şk�n Bakanlık
tarafından yürütülen çalışmalara ve
yasal düzenlemelere �l�şk�n
görüşler�n� paylaştı, ayrıca koruyucu
a�lelerden alınan ger� b�ld�r�mler
doğrultusunda talepler�n� �lett�.

Bütün çalışmaları bu alanda h�zmet�
olan tüm taraflarla �şb�rl�ğ� ve görüş
alışver�ş� çerçeves�nde yürütmeye
özen gösterd�kler�n� hatırlatan
Genel Müdür Koç, d�le get�r�len
hususların ele alındığı b�r çalıştayın
zoom üzer�nden yapılması �ç�n �lg�l�
da�re başkanlığına tal�mat verd�.

Koç görüşmede, koruyucu a�le h�zmet model�n�n
çocukların üstün yararı �lkes� gereğ�nce sürekl� b�r
�y�leşt�rme hal�nde olgunu bel�rterek, “Öncel�ğ�m�z
çocukları a�le yanında desteklemek, a�leler�n çocuklarına
�y� anne-baba olmaları �ç�n koruyucu önley�c� h�zmetler�
etk�nleşt�rmek, ama maalesef bu her durumda mümkün
olamayab�l�yor. Çocuklarımız �ç�n b�rden fazla sosyal
h�zmet model�n� hayata geç�rmem�z�n altında bu gerekçe
yatıyor. Bu anlamda koruyucu a�le h�zmet� çok
önemsed�ğ�m�z b�r model” ded�.

Sosyal h�zmet modeller�nden yararlanan gençler�n
a�leler�yle görüştüğü mekanlara �l�şk�n b�r takım yen�l�kler
get�r�leceğ� b�lg�s�n� veren Koç, “Çocuklar bu odaları
hafızalarına �y� b�r ortam olarak kodlasın, burada yapılan
görüşmeler� �y� anılarla eşleşt�rs�n �st�yoruz.” ded�.

Koruyucu a�le yanında bakılan çocukların kardeş ve akran
desteğ�ne �ht�yacı olduğunu hatırlatan Koç, Korev
tarafından düzenlenen a�le buluşmalarından duyduğu
memnun�yet� d�le get�rd�. Bu mekanların çocukların kal�tel�
zaman geç�rmes� ve kend� yaş grubundak� d�ğer çocuklarla
tanışması �ç�n �y� b�r fırsat olacağını �fade eden Koç, a�leler�n
b�rb�rler�yle kuracağı bağın çocukları da olumlu yönde
etk�leyeceğ�n� �fade ett�.  Koç,  bu mekanların Akran Kafe
�sm�yle her şeh�rde a�lelere h�zmet vereceğ�n� söyled�.

ÇOCUK HİZMETLERİ
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Darülhayr-ı Al�; yet�m ve k�mses�z çocukları
meslek sah�b� yapmanın yanında ahlaklı, erdeml�

ve �y� huylu �nsanlar olmalarını amaçlayan yatılı
b�r eğ�t�m kurumu şekl�nde h�zmet verm�şt�r.

Mekteb�n Pad�şahın h�mayes� altında olduğunu
göstermek �ç�n �sm�n�n sonuna "Al�" eklenm�şt�r.

Darülhayr-ı Al�’ye kayded�lecek çocuklarda,
geç�m�n� sağlayamamak, 10 yaşından küçük

olmak, bulaşıcı hastalığı bulunmamak ve bünye
olarak sanat �cra etmeye uygun olmak şartları

aranmıştır. 22 Ağustos 1909 yılında kapatılmıştır.

TARİHTEN SEÇMELER

Kanunun amacı; korunma �ht�yacı olan veya suça
sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının
ve esenl�kler�n�n güvence altına alınmasına �l�şk�n
usul ve esasları düzenlemekt�r.

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu 03/07/2005
tar�h�nde kabul ed�lm�ş ve 15/7/2005 tar�hl� 25876
sayılı resm� gazetede yayınlanarak yürürlüğe
g�rm�şt�r.

1 Eylül 1903'te müslüman k�mses�z çocuklar �ç�n
sanay� mektepler�ne hazırlık n�tel�ğ�nde b�r

yet�mhane olarak Darülhayr-ı Al� kurulmuştur.

1 Eylül 1903

3 Temmuz 2005

Temmuz, Ağustus, Eylül

10 Temmuz 2018 
A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı

10.07.2018 tar�hl� ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı
Kararnames� �le kurulmuştur. Bakanlığın

çocuklara yönel�k h�zmetler� Çocuk H�zmetler�
Genel Müdürlüğü koord�nes�nde

yürütülmekted�r. 

Kanunda, çocukla �lg�l� tüm �şlemler �ç�n çocuğun
yararına öncel�k ver�lmes� �lkes� ben�msenm�şt�r.
Çocukların suç ve benzer� tüm sosyal r�sklerden
korunmaları onların öncel�kl� yararınadır. Bu
nedenle Kanun, koruyucu ve destekley�c�
tedb�rlere büyük önem ver�lerek hazırlanmıştır. 

ÇOCUK HİZMETLERİ
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Çocuklarımızı Milli Manevi
Değerlerimizle Yetiştiriyoruz

Temmuz, Ağustos, Eylül
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Çocuk bakım kuruluşlarında sevg�, b�rl�k, hoşgörü, bereket,
bolluk, yardımlaşma, paylaşmanın ve m�llet olmanın öneml�
s�mgeler� olan Kurban Bayramı, Zafer Bayramı, Aşure Günü
büyük heyecan ve mutluluk �çer�s�nde coşkuyla kutlandı.

Çocuk bakım kuruluşlarında kalan çocuk ve gençler�m�z
Kurban Bayramında pandem� kurallarına uyarak büyükler� �le
bayramlaştı ve Zafer Bayramımızın ruhuna uygun olarak da
çeş�tl� etk�nl�kler düzenled�ler. Aynı dönemde aşure gününü
de çocuklarımızın da katılımıyla coşkuyla kutladık.
Çocuklarımız kend� eller�yle hazırladıkları aşureler� arkadaşları
ve aynı zamanda komşuları �le paylaştılar.
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Kuruluşlarımızda düzenl� olarak
yapılan değerler eğ�t�mler� yanında
öneml� gün ve haftalarda
düzenlenen çeş�tl� etk�nl�kler �le
çocuk ve gençler�m�z�n eğlenmes�,
eğlencel� vak�t geç�r�rken de sevg� ve
kardeşl�kle b�rb�r�m�ze tutunmanın
önem�, m�ll� ve manev� değerler�m�z�
öğrenmes�, sosyal sorumluluk ve
m�llet olma b�l�nc� �le paylaşma ve
yardımlaşma g�b� erdemler�n
farkında olması hedeflenmekted�r.



Satranç Turnuvaları

Gümüşhane Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler İl Müdürlüğü

Muş Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler İl Müdürlüğü

Karabük Hasan Doğan Çocuk Evler�
S�tes� Müdürlüğünde koruma ve
bakım altında bulanan 17
genc�m�zle  24.07.2020 - 27.07.2020
tar�hler� arasında  Bakanlığımız  �le
Gençl�k ve Spor Bakanlığı ve
D�yanet İşler� Başkanlığı
�şb�rl�ğ�nde     Karabük İl� Ovacık
İlçes� Ovacık Sporcu Kamp Eğ�t�m
Merkez�nde düzenlenen gençl�k
kampına katılım sağlandı. 

Kamp programı süres�nce
gençler�m�z  değerler eğ�t�m�n�n
yanı sıra, çeş�tl� oyun ve
akt�v�telerde bulundu. Gençl�k
l�derler�nce kurulan �stasyonlarda
el sanatları, masa ten�s�, b�s�klet,
sokak oyunları, yarışmalar,
matrak,    okçuluk,   b�s�klet, doğa
yürüyüşü g�b� sport�f faal�yetler
gerçekleşt�r�ld�.

Karabük Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler İl Müdürlüğü

G�resun �l�nde 23/08/2020 tar�h�nde
yaşanan sel felaket� neden�yle
Gümüşhane A�le, Çalışma ve Sosyal
H�zmetler İl Müdürlüğümüzce
görevlend�r�len ps�kososyal
ek�pler�m�z �le (Öğretmen,
Sosyolog, Sosyal Çalışmacı, Çocuk
Gel�ş�mc�) 27/08/2020 tar�h�nden
�t�baren 7 gün boyunca afetten
etk�lenen Doğankent �lçes�ndek�
tüm köyler z�yaret ed�ld�. 

Z�yaretlerde a�lelere ps�kososyal
destek h�zmet� sunulmasının
yanında a�leler�n Bakanlığımızın
h�zmet modeller�ne �ht�yaçlarının
olup olmadığı yer�nde
�ncelenm�şt�r. Bunun yanında sel
felaket�nden etk�lenen
çocuklarımıza da hed�yeler
dağıtılarak destek olunmuştur.

İllerimizden Haberler
Çocuklarla Sportif

Faaliyetler

Türk�ye’n�n 81 �l�nde koruma ve
bakım altındak� çocuklara yönel�k
T.C. A�le, Çalışma ve Sosyal
H�zmetler Bakanlığı �le Türk�ye
Satranç Federasyonu (TSF)
ortaklığında “Hamle Yap Harekets�z
Kalma” sloganıyla 7-18 yaş grubuna
özel onl�ne satranç turnuvaları
kapsamından Çocuk Evler� S�tes�
Müdürlüğümüzdek� çocuklarımızın
turnuvaya katılımı sağlandı.

Selden Etkilenen
Vatandaşlara Destek

30.07.202024-27.07.202023.08.2020
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Sivas Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler İl Müdürlüğü

Adana Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler İl Müdürlüğü

Genel Müdürlüğümüz �le Türk�ye İş
Kurumu (İŞKUR) �şb�rl�ğ�nde
koruma altında bulunan 13-18
yaşları arasındak� çocuklarımızın
kar�yer planlamalarına destek
olmak amacıyla  �ş ve meslek
danışmanları tarafından 28.08.2020
ve 04.09.2020 tar�hler� arasında
sem�ner ver�ld�.  
 
Çocuklarımızın bu eğ�t�mlerle hem
farkındalık kazanmaları hem de
gelecekler�n� şek�llend�rmek adına
öğrenmeler� gereken yol ve
yöntemler� ed�nmeler� sağlandı.
Ayrıca meslek� �lg� ve tutumlarını
ölçen testler yardımıyla
çocuklarımızın hayatlarına
dokunacak proje hayata geç�r�ld�.
Proje �le her çocuğumuzun meslek
danışmanı bel�rlenm�şt�r.

Kütahya Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler İl Müdürlüğü

“Gençler�n Gözüyle 15 Temmuz” �le
“15 Temmuz ve Kahraman Türk
Kadını” konulu ş��r ve res�m
yarışmaları ödül tören�nde
dereceye g�ren eserler �ç�n ödül
tören� düzenlend�.

İl Müdürlüğümüze bağlı Adana
Çocuk Evler� S�tes� Müdürlüğü’nde,
15.07.2020 tar�h�nde düzenlenen
ödül tören�, Şeh�t Yavuz Öztürk
Halk Eğ�t�m Merkez� Müdürü İsmet
Tahra’nın, İl Müdür Yardımcımız
Ahmet Abdullah Sezen’�n, Kuruluş
Müdürler�m�z�n, personeller�m�z�n
ve çocuklarımızın katılımı �le
gerçekleşt�.

LGS'de büyük başarı gösteren
Çocuk Evler�m�zde kalan
çocuklarımıza ödül ver�ld�. Ödüller
Bakanımız adına S�vas A�le, Çalışma
ve Sosyal H�zmetler İl Müdürümüz
Harun TAN tarafından takd�m
ed�ld�.

15.07.202028.08.2020-04.09.202003.09.2020

LGS'de Başarı Gösteren
Gençlerimize Ödül

Gençlerin Gözüyle
15 Temmuz

ÇOCUK HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Temmuz, Ağustos, Eylül
E-Bülten 2020, Sayı 5 39

İllerimizden Haberler
Çocuklarımızın Kariyer
Planlamalarına Destek



T.C.
A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı

Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğü


