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Bütün dünyanın �lk gündem�n�n salgın olduğu b�r yılı ger�de bırakırken, en öncel�kl� konunun sağlık
olduğunu da b�r kez daha hatırladık. Sağlıklı b�r yaşam �se bedensel ve f�z�ksel olduğu kadar z�h�nsel
ve ps�koloj�k pek çok b�leşen�n b�r arada bulunmasıyla mümkün. Övünerek �fade edeb�l�r�z k� bütün
dünyayı etk�s� altına alan salgınla mücadeley�, Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarda başarıyla yürüttük.
Bu süreçte, fedakârca görev yaparak, 14 günlük mesa� planlamasını en etk�l� şek�lde yer�ne get�ren
personel�m�z�n katkısını b�r kez daha hatırlatmak �ster�m. Onların bu özver�l� çalışması �le, bütün
kuruluşlarımızı salgından uzak tutmayı başardık.

B�l�nd�ğ� g�b� sağlık k�ş�n�n bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam b�r �y�l�k hal�d�r. Dünya Sağlık
Örgütü sağlığı, "sadece hastalıkların ve rahatsızlıkların olmayışı değ�l, b�r bütün olarak f�z�k�, ruh� ve
sosyal açıdan �y� olma hal�" olarak tanımlamaktadır. Bu bültende yer alan bütün faal�yetler;
çocuklarımızı z�h�nsel, f�z�ksel ve sosyal açıdan gel�şt�rmeye yönel�k hayata geç�r�ld�. B�r yandan
çocuklarımızı salgından korumaya ve �zolasyonu sağlamaya çalışırken d�ğer yandan da çocuklarımız
�ç�n, salgın şartlarına uygun faal�yetler� gerçekleşt�rd�k. Salgın önces�nde düzenl� olarak yaptığımız
gen�ş katılımlı çalışmaları, daha but�k, gruplar arası ve onl�ne akt�v�telere dönüştürdük. Bütün
bunları yaparken �nternet�n get�rd�ğ� olanaklardan da faydalandık. İnternet ve beraber�nde
hayatımıza g�ren uygulamalar, r�skler� barındırdığı kadar kazanımlar da kattı yaşamımıza. İnternet�n
r�skler�nden çocuklarımızı korumaya yönel�k çalışmaları kararlılıkla sürdürürken, b�r yandan
kazanımlarından yararlanmayı da �hmal etmed�k.

Bu bültende çocuklarımızın f�z�ksel ve z�h�nsel gel�ş�m�n� desteklemek �ç�n salgın şartlarına
uyumlandırılmış, etk�nl�kler�m�zden örnekler bulacaksınız. 

2021'�n çocuklarımızın sağlıklı gel�ş�m� �ç�n sürdürdüğümüz çalışmalara yen�ler�n� ekleyeceğ�m�z b�r
yıl olması d�lekler�mle; büyük a�lem�zdek� tüm çalışma arkadaşlarımıza b�r kez daha teşekkür ed�yor,
sağlıklı günler d�l�yorum.

Uzman Dr. Orhan KOÇ
Çocuk H�zmetler� Genel Müdürü
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Çocuk gel�ş�m�nde ve yet�şt�r�lmes�nde
a�len�n önem� ve rolü büyüktür. Sevg� dolu,
sağlıklı ve destekley�c� a�le ortamları
çocuğun z�h�nsel, ruhsal, f�z�ksel, sosyal,
b�l�şsel ve duygusal gel�ş�m�nde öneml� yer
tutmaktadır. Bu nedenle Bakanlığımız
tarafından a�len�n güçlend�r�lmes� ve
çocukların a�le b�rl�ğ� �çer�s�nde
desteklenerek korunmasına özel önem
ver�lmekted�r. 

A�le yanında bakımın mümkün olmadığı
durumlarda �se korunma �ht�yacı
�çer�s�ndek� çocukların ruhsal ve sosyal
yönden daha sağlıklı, kend�ne yeterl�, öz
güven duygusu gel�şm�ş olarak yet�şmeler�
ve hayata hazırlanmaları amacıyla evlat
ed�nd�rme, koruyucu a�le g�b� a�le odaklı
h�zmetler önemsenmekted�r. Son seçenek
olarak çocuklara bakım kuruluşlarında
h�zmet sunulmaktadır. 

Çocuklarımız toplumun b�r parçası olarak
b�r eve, a�leye ve mahalleye a�d�yet
duyguları �çer�s�nde; eğ�t�m, sağlık, meslek
ed�nme, ulaşım, sosyal etk�nl�k vb. topluma
yönel�k tüm h�zmetlerden normal
vatandaşlarla aynı prosedürlere tab� b�r
şek�lde yaşamlarını sürdürmekted�r.

Bu doğrultuda sosyal h�zmet modeller�nden
yararlanan çocuklarımızın sağlıklı b�r şek�lde
hayata hazırlanması, yet�şt�r�lmes�, z�h�nsel,
ruhsal, f�z�ksel, sosyal, b�l�şsel ve duygusal
gel�ş�m�n�n desteklenmes�, b�r �ş veya
meslek sah�b� ed�lmeler� ve topluma
uyumlarının sağlanması öncel�kl�
hedefler�m�zdend�r. 

Çocuklarımızın bu kapsamda gerekl� olan
b�lg�, becer� ve deney�mler� kazanmaları ve
rehab�l�tasyon süreçler�n�n desteklenmes�
amacıyla çeş�tl� sosyal, kültürel, sport�f ve
sanatsal faal�yetler �le meslek� kurslar g�b�
çocukların �lg� alanına göre çalışmalar
yapılmaktadır.

Pandem� neden�yle toplumsal her alanda
çeş�tl� sınırlamaların olduğu 2020 yılında
da  çocuklarımız aynı az�m ve gayretle EBA
üzer�nden eğ�t�mler�ne devam etm�ş,
sosyal �zolasyonun çocuklar üzer�ndek�
olumsuz etk�ler�n� asgar� düzeye �nd�rmek
adına #evdekal sloganıyla b�rçok farklı
etk�nl�ğ� hayata geç�rm�ş el emeğ� göz
nuru b�rçok el sanatları eserler�n� ortaya
çıkarmışlardır. 

Etk�nl�klere katılımda gönüllülük esas
olmakla b�rl�kte her çocuğumuzun
yetenek, �lg� ve becer� alanlarına uygun
etk�nl�kler düzenlenmeye özen
göster�lmekted�r.

Yapılan tüm etk�nl�kler ve atölye
çalışmaları; pandem� (Cov�d-19) tedb�rler�
kapsamında; maske, mesafe ve h�jyen
kurallarına r�ayet ed�lerek yürütülmekted�r. 

Bu bağlamda çocuklarımız tarafından
2020 yılında gerçekleşt�r�len çalışmaların
görünür kılınması, �y� uygulama
örnekler�n�n paylaşılması amacıyla yıl
genel� yapılan çalışmalardan seç�lm�ş b�r
kolaj �le bu özel bülten hazırlanmıştır. 

Giriş
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İnsan haklarına saygı duyab�lme,
B�reysel farklılıklara saygılı olab�lme;
farklı görüş, düşünce, �nanç, anlayış ve
kültürel değerler� hoşgörü �le
karşılayab�lme,
Çevrey�, doğayı ve hayvanları koruma
b�l�nc�yle hareket edeb�lme,
Kend�n� tanıyab�lme, b�reysel
hedefler�n� bel�rleyeb�lme,
yetenekler�n� gel�şt�reb�lme ve
g�r�ş�mc� olab�lme,

Çocuk etk�nl�kler�, kuruluşlarımızda gün
�ç�nde uygulanan ve çocuklarımızın
bütün gel�ş�m alanlarını destekleyen ve
ve onu tüm yönler�yle geleceğe
hazırlayan etk�nl�klerd�r. Bu etk�nl�kler
sırasında çocuklarımız yaratıcılık,
paylaşma, duygusal rahatlama, merak,
araştırma-soruşturma, d�l� etk�n
kullanma, yorum yapab�lme, beden�n�
etk�l� b�r şek�lde kullanab�lme g�b� b�rçok
yönden gel�şmekted�r. Çocuk
etk�nl�kler�n�n her b�r� b�rb�r�n� tamamlar
n�tel�kted�r ve her b�r�n�n çocuğun farklı
yönler�n� gel�şt�ren özell�kler�
bulunmaktadır.

Hayata geç�r�len etk�nl�kler �le
çocuklarımızın sağlıklı b�r gel�ş�me sah�p,
m�ll� ve manev� değerler�m�z� b�len,
Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı
yurttaşlar olarak yet�şmeler�ne,
yetenekler�n� gel�şt�rerek gerekl�
donanımı kazanmalarına katkıda
bulunmaktır.

Bu amaçla çocuklarımıza;

Etkinliklerin Amacı ve Önemi

B�lg� ve yetenekler�n� kend�s�n�n ve
toplumun yararına kullanab�lme,
Planlı ve ver�ml� çalışma alışkanlığı
ed�neb�lme, �ler�s�n� hesaplayab�lme
Boş zamanlarını etk�n ve ver�ml�
değerlend�reb�lme, kend�n�
gel�şt�reb�lme,
Hayal gücünün gel�ş�m�,
Tutumlu olab�lme ve savurganlığı
önleyeb�lme, 
Sabırlı olab�lme, b�r konu üzer�ne
yoğunlaşab�lme ve bütünü görme, 
Aldığı görev� �stekle yer�ne
get�reb�lme, ek�p çalışmalarına
uyumlu ve sorumluluklarının
b�l�nc�nde hareket edeb�lme, 
Kazanmayı ve kaybetmey�
göğüslemey� öğrenme,
Çevres�ndek� toplumsal sorunların
farkında olma, bunların çözümüne
katkı sağlayacak n�tel�kte f�k�r, proje ve
uygulamaları gel�şt�reb�lme ve
uygulayab�lme,
M�ll� ve manev� kültürel değerler�n�
b�len, koruyan ve kuşaktan kuşağa
aktaran a�d�yet duygusuyla hareket
edeb�lme,

g�b� tutum, davranış ve becer�ler�n
kazandırılmasına çalışılmaktadır.

Bu kazanımların b�r önem sırasına
konması mümkün değ�ld�r. Bu değerler�n
çocuklarımızda ders dışı etk�nl�kler
yardımıyla ver�lmes�, onları gelecek
hayatlarında koruyacak, meslek veya hob�
ed�nmeler�n� sağlayacak ve özgüvenler�n�
gel�şt�rerek başarıya ulaşmalarını
sağlayacak b�r altın değer�nded�r.
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Sosyal ve Kültürel
Etkinlikler



Kuruluşlarımızda normal eğ�t�m sürec�n�n
uzaktan eğ�t�me geçmes� neden�yle
çocuklarımızla haftanın bel�rl� günler� k�tap
okuma etk�nl�kler� düzenlenmekted�r.

K�tap okuma saatler�nde çocuklarımıza
sosyal serv�s elemanlarımız,
öğretmenler�m�z ve bakım elemanlarımız
eşl�k etmekted�r. Etk�nl�ğe zaman zaman
kurum �darec�ler�n�n de katılmasına
özell�kle d�kkat ed�lerek çocuklarımıza
model olmaları sağlanmaktadır. Çocukların
büyükler� k�tap okurken görmes� okuma
alışkanlığı ed�nmes� açısından öneml�d�r.

Kitap Okuma Etkinliği

Bursa Sırameşeler ÇES

Sinop ÇEKOM

K�tapların; çocuklarımızın yaş ve gel�ş�msel özell�kler�ne uygun olmasına d�kkat
ed�lmekted�r. 

K�tap okuma etk�nl�kler�nde temel amaç; çocuklarımıza okuma alışkanlığını
kazandırmakla b�rl�kte nesnel ve özgür b�r düşünce tarzına sah�p olmalarını sağlamaktır.
Özell�kle erken okuryazarlık deney�mler� �le çocukların kel�me dağarcığı artmakta,
olaylara farklı açılardan bakma yetenekler� gel�şmekte, �let�ş�m becer�ler� güçlenmekte;
yaratıcı zekâ, d�nleme ve konuşma yetenekler� gel�şmekted�r.
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Ayrıca düzenl� k�tap okuyan
çocuklarda empat� kurma,
konsantrasyon ve prat�k düşünme
becer�ler� de artmakta; sözel d�l
gel�ş�m� ve yazı farkındalığı
gel�şmekted�r. Bu becer�lerdek�
gel�ş�m düzeyler�, formal okuma-
yazma becer�ler�ne öncülük ederek
çocukların gelecektek� okuma
performanslarını ve genel akadem�k
başarılarının da temel�n�
oluşturmaktadır.

Bununla b�rl�kte çocuklarımız
okudukları b�r k�tabı b�t�rd�ğ�nde ya
da güzel b�r bölümü geçt�kler�nde
okuduğunu arkadaşlarına sözlü ve
canlandırma yoluyla anlatarak
okuduğunu anlama, kazanımlarını arkadaşları �le paylaşma ve yorumda bulunma
kab�l�yetler� desteklenmekted�r. “Okuyorum-Canlandırıyorum” şekl�nde adlandırılan bu
etk�nl�k çocuklarımızın k�tap okuma mot�vasyonlarını da artırmaktadır.

Yalova ÇEKOM

Bursa Sırameşeler ÇES

K�tap okuma etk�nl�kler�m�z sadece evlerde değ�l zaman zaman açık alanlarda, kuruluş
bahçeler�m�zde ya da gez� etk�nl�kler� sırasında g�d�len p�kn�k alanlarında da
düzenlenerek çocuklarımızın hem eğlenmes� hem de öğrenmes� sağlanmaktadır.
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Farkındalık Oluşturma Etkinlikleri

Farkındalık çalışmaları; çocuklarımızın
sorumluluk b�l�nc�n�n gel�şmes�,
çevreler�ne ve yaşadıkları topluma karşı
duyarlı b�reyler olarak yet�şmeler�n�n
sağlanması açısından son derece
öneml�d�r. Çocuklar ve gençler farkındalık
çalışmaları �le b�rl�kte sah�p oldukları
karakter�st�k özell�kler�n� güçlend�r�rken
b�r yandan da yen�ler�n� kazanmaktadır.

Daha �y� b�r dünyaya d�kkat çek�len bu
çalışmalarla, çocukların daha yaratıcı,
empat� yeteneğ� yüksek, sorumluluk
sah�b�, kend�ler� ve toplum �ç�n artı
değerler üreten b�reyler olmaları
sağlanmaktadır.

Kuruluşlarımızda çocuklarımızın yaş
grupları ve gel�ş�msel özell�kler� de
d�kkate alınarak sayısız düzeyde
farkındalık etk�nl�kler� düzenlenmekted�r.
Bu etk�nl�klerde öğretmenler�m�z, grup
sorumlularımız çocuklara rehberl�k
etmekte, ancak ortaya çıkacak ürünler�n
çocukların kend� yaratıcıkları �le ortaya 
çıkarması sağlanmaktadır. 

Bursa Kestel ÇODEM

"Engel bedenler�m�zde değ�l,
z�hn�m�zded�r" �lkes�yle düzenlenen
"B�r Dak�kalığına Yer�me Geçer M�s�n?"
etk�nl�ğ� kapsamında çocuklarımız
engell� vatandaşlarımızın nasıl
h�ssett�kler�n� b�r dak�kalığına onların
yer�ne geçerek anlamaya çalışmış, bu
sayede hem farkındalıklarının arttığı
hem de empat� kurma yetenekler�ne
katkı sağlandığı görülmüştür. 

Kuruluşlarımızda gerçekleşt�rd�ğ�m�z
farkındalık etk�nl�kler�nden b�r�s� 10-16
Mayıs Engell�ler Haftası kapsamında
yaptığımız çalışmalardır. Her sene
çocuklarımızın yaptığı af�ş, pano, broşür,
res�m g�b� çalışmalar �le kullanılan
�fadelere özen göster�lerek engell�
sorunlarına d�kkat çek�lmekte, engell�
b�reyler�n hakları hatırlatılmaktadır.

Özell�kle d�kkat çek�lmes� �stenen af�ş,
broşür, res�m, tasarım g�b� yaratıcılık
ürünler�nde çocuklarımızın özgürce
d�led�kler� şek�lde çalışması
desteklenmekted�r.

Farkındalık etk�nl�kler�, çocuklarımızın
gönüllü katılımları �le gerçekleşt�r�lmekted�r. 
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Her sene 6 Ek�m'de
kuruluşlarımızda Serebral
Pals�l� çocuklara d�kkat
çekmek amacıyla yeş�l renkle
s�mgeleşt�r�len etk�nl�kler
düzenlenmekted�r. Kas �skelet
s�stem� hastalığı olan Serebral
Pals� (bey�n felc�), en sık
rastlanan, buna karşın en az
anlaşılan engell�l�k
durumudur. Çocuklarımız
Serebral Pals� farkındalığı
oluşturmak amacıyla 6 Ek�m
günü herkes� yeş�l g�ymeye,
yeş�l takılar takmaya, yeş�l ışık
yakmaya davet etmekted�r.

Dr. Rüştü Burlu ÇES

Serebral Pals� Farkındalık Günü

Kuruluşlarımızda her sene 2-8 Kasım Lösem�l� Çocuklar Haftası kapsamında; lösem�
hastalığının tanıtımı yapılmakta, lösem� hastalığı �le mücadele eden tüm dünya
çocuklarının yaşadığı zorluklar görsel veya yazılı medya kanalı �le çocuklarımıza
aktarılmaktadır.
15 Şubat Dünya Çocukluk Çağı Kanser Günü, 21 Mart Dünya Down Sendromu
Farkındalık Günü, 2 N�san Dünya Ot�zm Farkındalık Günü g�b� günlerde
çocuklarımızla b�rl�kte kanser, down sendromlu ve ot�st�k b�reylere z�yaretler
düzenlenmekte, yalnız olmadıkları h�ssett�r�lmekte, ayrıca evlerde hazırladıkları af�ş ve
broşürlerle de yaşadıkları sorunlara d�kkat çek�lmekted�r. 
Y�ne 7 N�san Dünya Sağlık Gününde çocuklarımızla evlerde af�ş ve broşürler
hazırlanarak sağlıklı yaşamın önem�ne vurgu yapılmaktadır.
25 Kasım Kadına Yönel�k Ş�ddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ves�les�yle kadına
yönel�k ş�ddet kınanmış ve h�ç k�msen�n b�r kadına �şkence, kötü ve onur kırıcı
muameleye hakkı olamayacağı hazırladıkları sloganlarla anlatılmıştır. 

2020 / ÇHGM 7Çocuk Etkinlikleri Özel Bülteni

Mersin ÇEKOM



5 Haz�ran Dünya Çevre Günü kapsamında
kuruluşlarımızda çevrem�z� korumak, çevre
k�rlenmes�n� önlemek ve kaynaklarımızın
�nsanlar ve d�ğer tüm canlılar �ç�n yaşamsal
önem� hakkında b�l�nçlend�rme çalışmaları
yapılmaktadır. 
Çocuklarımıza su kaynaklarımızın sonsuz
olmadığı, �sraf ed�lmemes� gerekt�ğ�, atıkları
ayrıştırmanın ve ger� dönüşüm önem� �le
�lg�l� b�lg�lend�r�c� ve eğlencel� etk�nl�kler
düzenlemekted�r. 
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü, 11
Ek�m Dünya Kız Çocukları Günü, Ek�m
ayının 1. Haftası Dünya Çocuk Günü, 12
Haz�ran Dünya Çocuk İşç�l�ğ� �le Mücadele
Günü, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
g�b� öneml� gün ve haftalar ves�les�yle tüm
çocukların yasalar karşında eş�t olduğu, her
çocuğun k�ş�sel hak ve özgürlüğe sah�p
olduğu, çocuk yaşta çalıştırılmasının suç
olduğu, �şkence, kötü ve onur kırıcı
muameleye h�çb�r şek�lde maruz
kalamayacağı anlatılarak, görsel basın
kanalı �le kuruluşlarımızdak� tüm çocuklar
b�lg�lend�r�lmekted�r.
12-18 tar�hler� arasında Yerl� Mallı Haftası
kapsamında çocuklarımıza yerl� ürün
üret�lmes�n�n ve tüket�lmes�n�n önem�,
tutumlu olmanın kazanımları konusunda
yazılı ve görsel b�lg�lend�rme yapılmaktadır.
Haftanın amacı, yerl� tüket�m�n b�l�nçl�
olarak artmasıdır. 
Türk Kızılay’ın görev�; savaşta ve barışta,
yararlananlardan h�çb�r bedel almadan ve
karşılık beklemeden, amacına uygun ve
gönüllülük anlayışına göre ürett�ğ�
h�zmetler ve yaptığı faal�yetlerd�r.
Kuruluşlarımızda her sene 29 Ek�m-4 Kasım
arasında Kızılay Haftası kapsamında
çocuklarımızla b�rl�kte Türk Kızılayı’na ve
faal�yetler�ne yönel�k farkındalık
yaratab�lecek etk�nl�kler düzenlenmekted�r.

Mersin

Davultepe ÇES

Su Kaynaklarımızın Önem�

Çorum ÇEKOM
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Mersin Davultepe ÇES



Çocuklarımıza hayvan sevg�s� aşılamak amacıyla
hayvan besleme etk�nl�kler� yapılmakta ve
çocuklarımızın bunu alışkanlık hal�ne get�rmes�
hedeflenmekted�r. Çocuklarımız bu sayede
hayvanları daha yakından tanıma fırsatı
bulmakta, onların yaşam haklarına saygı
göstermey� öğrenmekted�r. Hayvan sevg�s�
�nsanda yardımlaşma, �y�l�kseverl�k, sevg� ve
sorumluluk duygusunu gel�şt�rmekted�r.

Ayaş ÇODEM Samsun ÇEKOM

Çocuklarımıza doğa
sevg�s� aşılamak �ç�n
kuruluşlarımızın
bahçeler�nde ve
evler�m�zde
çocuklarımız �le b�rl�kte
b�tk� ve sebze ek�m�
etk�nl�kler�
yapılmaktadır. Bu
çalışma �le çocuklarımız
pandem� dönem�nde
b�r�ken enerj�ler�n�
toprakla uğraşarak
atmaktadırlar. Ayrıca
kent kültürü �ç�nde
doğadan kopan
çocuklarımızın ç�çekle,
f�danla ve yeş�lle
tanışması
sağlanmaktadır.

Bursa Sırameşeler ÇES
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Mersin ÇES

Vangölü ÇODEM

Hayatımızda öneml� b�r yer tutan b�tk�ler�n nasıl yet�şt�r�ld�ğ�n�, büyümeler�n� etk�leyen
faktörler� ve büyümeler�ndek� farklılıkları çocuklara öğreteb�lmek doğadan kopmamaları
açısından son derece öneml�d�r. Kuruluşlarımızda tüm çocuklarımızın katılımı �le
ülkem�zde yet�şeb�len neredeyse tüm sebzeler�m�z ek�lm�ş, bakımları, sulaması
çocuklarımız tarafından yapılmış ve mükemmel sonuçlar alınmıştır.

Cov�d-19 tedb�rler�yle �lg�l� gerekl� önlemler alınarak çocuklarımızın mevs�m�ne uygun
sebze ve meyveler�n ek�m ve d�k�m�n� yaparak, bahçen�n bakımını sağlayarak elde
ett�kler� ürünler� öğünlere ek olarak tükett�kler� ve bu durumdan kend� emekler� olmaları
neden�yle ve doğal üret�m sağladıklarından mutlu oldukları gözlenm�şt�r.

B�tk� ve sebze ek�m� etk�nl�kler� çocuklarımızda çevre b�l�nc�n�n oluşmasına da katkı
sağlamakta, doğanın katled�lmes�, ağaçların kes�lmes� g�b� küresel sorunlara karşı daha
duyarlı olmalarının yolunu açmaktadır.
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Ordu ÇEKOM

Mutfak Etkinlikleri

Çocuklarımıza günlük hayatta
gerek duyulab�lecekler� mutfak
becer�ler�n� kazandırmak ve
onların z�h�nsel, sosyal, duygusal
ve f�z�ksel becer�ler�ne olumlu
katkı sağlamak amacıyla mutfak
etk�nl�kler� yapılmaktadır.

Mutfak etk�nl�kler� �le
çocuklarımıza el becer�ler�n�
gel�şt�rmek, sağlıklı, h�jyen�k
beslenme alışkanlığı kazandırmak,
gelecekler�n� planlamak ve hayata
hazırlamayı öğretmek
amaçlanmaktadır. Ayrıca hazır
gıda ve fast food tüket�m�n�n
zararları anlatılarak sağlıklı
gıdaların tüket�lmes�, y�yecekler�n
hazırlanması, p�ş�r�lmes�,
saklanması, sunumu konularında
da b�lg� sah�b� olmaları
hedeflenmekted�r.

Mutfak etk�nl�kler�m�zde farklı
kültürlere a�t yemek çeş�tler�ne yer
ver�lmekle b�rl�kte ağırlıklı olarak
yöresel yemekler�m�ze öncel�k
ver�lmekte, bu sayede
çocuklarımızın kend� mutfağımızı
tanıması, öğrenmes�, yaşatması ve
gelecek nes�llere taşıması
amaçlanmaktadır. 

Mutfak etk�nl�kler�m�z
çocuklarımızın gönüllü katılımı
esas alınarak pandem� önlemler�
dah�l�nde maske, mesafe ve h�jyen
kullanımı d�kkate alınarak
yürütülmekted�r. Sinop ÇEKOM
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Nevşehir ÇEKOM

Mutfak etk�nl�kler�n�n, çocukların
hayal gücünü ve el becer�s�n�
gel�şt�rd�ğ�, etk�nl�klerde d�yalog
zem�n�n� oluşturduğu ve �let�ş�m�n
güçlend�ğ�, çocuğun a�d�yet
duygusunu gel�şmes�ne yardımcı
olduğu gözlenmekted�r. Ayrıca
çocuklarımız mutfakta yaptıkları
ürünler� arkadaşlarına sunarak
beğen�lme duyguları
beslenmekted�r. Yemek hazırlama,
p�ş�rme ve sunumu sırasında ev
sorumlularımızın ve bakım
elemanlarımızın b�lg� ve
deney�mler�nden faydalanmaları
sağlanmaktadır.

Yalova ÇEKOM

Çocuklarımızla yapılan görüşmelerde mutfak etk�nl�kler�ne katılmanın kend�ler�n� ev�nde
h�ssett�rd�ğ�n�, stresler�n� azalttığını ve emekler�n�n sonuçlarını görmen�n kend�ler�n�
mutlu h�ssett�rd�ğ�n� �fade etm�şlerd�r. 

Yapmış olduğumuz mutfak
uygulamalarına tüm çocuklarımızın akt�f
katılımı sağlanmaktadır. Mutfak
faal�yetler� �le çocukların el becer�ler�n�n
gel�şmes� �lerleyen yaşamlarında,
mutfakta yemek ve pasta hazırlama,
�kram etme, sunum yapma konusunda
gel�ş�mler� sağlanmaktadır.

Etk�nl�k sonrası çocuklarımızın kend� el
emekler� �le hazırladıkları yemeklerden
yakın çevrem�zdek� yaşlılara ve salgın
sürec�nden olumsuz etk�lenen
tanıdıklarımıza manev� destek olmak,
her an yanlarında ve dualarımızda
olduklarını hatırlatmak amacı �le
götürülmekted�r. Bu sayede
çocuklarımıza komşuluk �l�şk�ler�ne özen
gösterme, yardımlaşma, �y�l�kseverl�k,
yaşlılara ve dezavantajlı gruptak�
b�reylere destek, sevg� ve saygı g�b�
olumlu duygular kazanmaları ve bu
duygularını pek�şt�rmeler�
sağlanmaktadır. 
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Tüm kuruluşlarımızda sayısız oyun etk�nl�kler� düzenlenmekted�r. Tüm çocuklarımıza
yaş grubu, gel�ş�msel özell�kler� ve özel durumlarına göre öğret�c� ve eğlend�r�c� oyunlar
kazandırılmakta, bu amaçla alanında uzman meslek elemanlarımızın da görüş ve öner�
alınarak grup sorumlularımız ve bakım personel�m�z�n gözet�m�nde oyun etk�nl�kler�
gerçekleşt�r�lmekted�r. Ayrıca çocuklar kend� yaratıcı oyun etk�nl�kler�n� de d�led�kler�
g�b� oynayarak hem eğlenmekte hem öğrenmekted�rler.

Ankara ÇEKOM

Şeyh Zayed ÇES

Oyun Etkinlikleri
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Oyun, en küçük yaşlardan
�t�baren çocuğun hayatının
merkez�nde yer alan b�r
unsurdur. Çocuk oyun oynayarak
hem eğlenmekte hem
öğrenmekted�r. Oyun yoluyla
çevres�ndek� eşyaları ve c�s�mler�
tanımakta, tanımlamakta ve
b�r�km�ş olan enerj�s�n�
kullanmaktadır. 

Oyun; çocuğun d�kkat�n�
toplaması ve b�r probleme
odaklanmasına yardımcı
olmaktadır. Hayal�nde gel�şt�rd�ğ�
oyunu uygulamaya koyan çocuk,
yapmak �sted�ğ� �şler� nasıl
yapacağını planlamakta ve
organ�ze etmekted�r. Bu sayede
planlı hareket etmey�
öğrenmekted�r.

Oyun etk�nl�kler�nde öncel�kl�
amacımız çocuklarımızın
b�rb�rler�ne saygı duymaları ve
değer vermeler�n� sağlamaktır.
Bunun yanı sıra b�rl�kte yaşama
yet�ler�n� güçlend�rmek amacıyla
takım çalışmaları yapılmaktadır.
Çocukların yaratıcılıklarını ve
�fade becer�ler�n� arttıracak  çeş�tl�
akt�v�teler yaptırılmaktadır.



Sanatsal
Etkinlikler



Çocuklarımızın pandem� sürec�nde
vak�tler�n� faydalı geç�rmeler� amacıyla pek
çok kuruluşumuzda Res�m Atölyeler�
oluşturulmuştur. Atölyes� bulunmayan
kuruluşlarımızda evlerde bakım
personel�m�z veya grup sorumlularımız
öncülüğünde res�m çalışmaları
yürütülmekted�r. Çalışmalara Res�m
Öğretmenler�m�z öncülük etmekted�r

Res�m etk�nl�kler� kapsamında resme �lg�
duyan çocuklarımızın ç�z�m, desen
çalışması, akr�l�k boyama, kara kalem
çalışması, duvar resm� ç�z�m� vb. çalışmalar
yapılmaktadır. Çocuklarımızın res�m
etk�nl�kler�ne büyük heves ve özver�yle
katıldıkları, res�m yetenekler�n� en �y� şek�lde
kullanarak güzel res�mler ortaya çıkardıkları
ve bunun çocuklarımızın ruhsal gel�ş�mler�n�
olumlu etk�led�ğ� görülmekted�r.

Resim

Bursa Kestel ÇODEM

Şeyh Zayed ÇES
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Res�m etk�nl�kler�nde şek�l ç�zme,
renkler�n özell�kler� ve renkler�
karıştırma, gen�ş ve dar yüzey
boyama tekn�kler�, detayları
renklend�rme, ç�zg�-doku, leke-
doku, perspekt�f, ışık-gölge, �ç-dış
mekan ç�z�mler�, kompoz�syon g�b�
temel res�m b�lg�ler� hem teor�k
hem uygulamalı olarak farklı
tekn�kler öğret�lmekted�r. Ayrıca
karakalem, pastel boya, sulu boya,
guaj boya, akr�l�k boya, keçel�
kalem, renkl� kum g�b� farklı
malzemelerle çeş�tl� çalışmalar
yapılmaktadır.

Adıyaman Safvan ÇES

Samsun ÇODEM

Natürmort
Peyzaj (Manzara)
Portre
Enter�yör (B�na �ç� res�m)
Soyut res�m ve f�gür 

Çocuklarımız temel eğ�t�mler�
aldıktan sonra;

çalışmaları yapmaktadır. 

Res�m sanatının temel tekn�kler�n� öğrenmek
çocuklarımızın res�m yetenekler�n� keşfetmeler�ne ve
gel�şt�rmeler�ne yol açmaktadır. Res�m yaparken
oturuş, duruş ve kağıdın yerleş�m�ne d�kkat etme,
kalem tutuş şek�ller�, ç�z�m yaparken el, kol ve omuz
eklem hareketler�n� doğru kulllanmayı öğrenerek
beden kontrolü ve el-göz koord�nasyonları da
gel�şmekted�r.

Zonguldak ÇEKOM
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Ordu ÇEKOM

Ankara ÇEKOM İstanbul Şeyh Zayed ÇES

Çocuklarımız res�m �le b�rl�kte, duygularını,
düşünceler�n� ve �çler�nde b�r�ken enerj�y�
kağıda aktarmaktadırlar. Ortaya çıkardıkları
eserlerle güzel şeyler başarab�ld�kler�ne da�r
�nançları artmakta, hayal dünyaları
gen�şlemekted�r. 

Res�m �le �lg�lenmek çocuklarımızın sanata
ve sanatçıya �lg� ve saygı duymalarını ve
sanatsal b�lg�ler�n�n artmasını
sağlamaktadır

Res�m etk�nl�kler�; çocuklarımızın
odaklanma, el-göz koord�nasyonun
sağlanması, uzun süre b�r �ş�n başında
kalab�lme, estet�k zevkler�n�n gel�şmes� g�b�
b�rçok olumlu etk�y� beraber�nde
get�rmekted�r. 

Ayrıca çocuklar res�m yaparken küçük
kaslarını etk�n b�r şek�lde kullanmayı
öğrend�kler�nden bu kasların gel�şmes�
sağlanmış olur.
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Kum Boyama Çalışmaları

Marmara ÇODEM

Çocuklarımız �ç�n res�m yapmak algı,
becer� ve sosyal eğ�t�m�n b�r parçasıdır.
Ayrıca beğen�lme ve takd�r ed�lme
b�ç�m�d�r.

Res�m yapan çocukların görsel
anlatımları daha kuvvetl�d�r ve bu
durum çocukların dünyaya farklı b�r
çerçeveden bakmasını sağlar.
Görünen�n altındak� gerçek neden�
bulab�l�r ve herkes�n fark edemed�ğ�
mesajları algılayab�l�rler. Ayrıca sanat �le
�lg�lenen çocuklarımızda, naz�k ve �nce
ruhlu olab�lmeye da�r farkındalık
oluştuğu görülmekted�r. 

Çocuklarımızın k�ş�l�ğ�n�, arzularını, kaygılarını yansıttıkları, özgüvenler�n� gel�şt�rd�kler�
res�m etk�nl�kler�m�zden b�r�s� de uzman öğretmenler�m�z tarafından öğret�len kum
boyama tekn�ğ� �le yapılan res�m çalışmalarıdır. Kum boyama tekn�ğ�; bu tekn�k �ç�n özel
hazırlanmış olan kend�nden yapışkanlı kum boyama kartlarının ya da hazırlanmış b�r
şablonun renkl� kumlar yapıştırılarak boyanması şekl�nde yapılmaktadır.

Kocaeli ÇODEM

D�yanet İşler� Başkanlığınca Bakanlığımıza
bağlı Çocuk Ev�, Çocuk Evler� S�tes� ve
ÇODEM'de kalmakta olan çocukların katılım
sağladığı Yazıyorum/Ç�z�yorum yarışmasının
Kocael� İl� Elemes�nde b�r�nc�l�k kazanarak
�lk etabı geçt�ğ� res�m çalışması.
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Res�m etk�nl�kler� kapsamında gerek kend� kuruluş bahçeler�m�z�n duvarları gerekse
yaşadıkları �ldek� okul vb. alanların bahçeler�nde bulunan uygun alanlar çocuklarımızın
hayal güçler� ve farkındalık mesajları �le süslend�. 

Gümüşhane 80. Yıl ÇES

Gümüşhane 80. Yıl Çocuk Evler�
S�tes�n�n bahçes�nde yapılan
"Çocuk Hakları" temalı duvar
boyama etk�nl�ğ�nde
çocuklarımız duvarlara hem
res�m ç�zd� hem de sah�p
oldukları hakları res�mler�n
üzer�ne yazarak haklarını
duyurdular.

Gaziantep Şahinbey ÇODEM

Çocuklarımızın Gaz�antep �l�nde bulunan okul
duvarlarını res�m çalışmaları �le süslemeler�
sonucu ortaya çok güzel görseller çıkmış ve
çocuklarımız b�r şeyler başarmış olma
duygusunun kend�ler�n� çok mutlu ett�ğ�n�,
kend�ler� �le gurur duyduklarını �fade
etm�şlerd�r.
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Bornova ÇODEM

Kuruluşlarımızda çocuklarımızın da
talepler� doğrultusunda heykel
çalışmaları yapmak üzere etk�nl�kler
düzenlenmekted�r.

Heykel çalışmaları; çocukların yaratıcı
zekalarını ve sanatsal görsell�kler�n�
ortaya çıkarmaya yardımcı
olmaktadır. Çamurdan heykel
yapmak, çocukların doğal b�r
malzemeyle çalışarak, hayal
dünyalarını gel�şt�rmeler�n�
sağlamaktadır. 

F�z�ksel özell�kler�n�n ötes�nde kend� �ç
dünyalarına bakan çocuklar, kend�n�
anlatma sanatının alışılagelm�ş�n
dışında kalan, b�n b�r türlü yöntem�yle
tanışmaktadır. Alışkanlıklarını,
korkularını yan� kend�ler�ne da�r
özgünlükler�n�, çamura form vererek
somutlaştırmaktadırlar.

Heykel

Burdur ÇEKOM

Burdur ÇEKOM

Heykel çalışmanın çocuklarımızın tasarım ve
ç�z�m (desen) yeteneğ�ne sah�p olması, şek�ller
arasındak� �l�şk�ler�, c�s�mler�n evren, boşlukta
durumlarını göreb�lmes�, eller�n� ve
parmaklarını ustalıkla kullanab�lmes�n� ve
yaratıcı k�ş�ler olmasını sağlamaktadır.

2020 / ÇHGM20 Çocuk Etkinlikleri Özel Bülteni



Çocuklarımızın el becer�ler�n�n gel�şmes� ve toplu
yaşama uyum sağlayab�lmeler� amacıyla
kuruluşlarımızda çeş�tl� el sanatları etk�nl�kler�
yapılmaktadır.

El sanatları dersler�m�z �ç�n Halk Eğ�t�m
Merkezler�nden Usta Öğret�c�ler/Öğretmenler
görevlend�r�lmekte; bunun mümkün olmadığı
durumlarda ders�n n�tel�ğ�ne göre uygunsa
bakım personel�m�z ya da grup sorumlularımız
çocuklarımıza öncülük etmekted�r. 

El sanatları �le �lg�lenmek; çocuklarımızda emeğe
saygı b�l�nc�n� yerleşt�rmekte ve geleneksel el
sanatlarımızı tanımalarını sağlamaktadır.
Kuruluşlarımızda çocuklarımızın el sanatlarına
yoğun �lg� gösterd�ğ� görülmekted�r.

Pandem� kapsamında bazı atölye çalışmalarına
ara ver�lm�ş olmakla b�rl�kte Kuruluşun �mkanları
doğrultusunda tedb�rlere hassas�yet göster�lerek
bazı atölye çalışmalarına devam ed�lmekted�r.

El Sanatları
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Beykoz ÇODEM

M�nyatür Sanatı

Kuruluşlarımızca çocuklarımıza
öğret�len ve çocuklarımızın da
yapmayı en sevd�ğ� geleneksel el
sanatlarımızdan b�r�s� m�nyatür
sanatıdır. M�nyatür, kend�ne has
boyama tekn�ğ� ve anlatım d�l� �le
çok �nce �şlenm�ş, küçük boyutlu
res�mler ve bu tür res�m
sanatının adıdır ve k�tap
ressamlığı olarak da
adlandırmaktadır.

M�nyatür sanatı, çocuklarımızın
büyük �lg�s�n� çekmekted�r.
Yüksek konsantrasyon, d�kkat ve
özen gerekt�ren bu sanatla
uğraşan çocuklarımız ortaya
çıkardıkları eserlerle gurur
duymakta ve kültürümüzü
gelecek kuşaklara aktarmanın
mutluluğu �le sorumluluk
duyguları da gel�şmekted�r.



Adıyaman Safvan ÇES

Ebru Sanatı

İstanbul Avrupa
Yakası ÇEKOM

2020 / ÇHGM22 Çocuk Etkinlikleri Özel Bülteni

Çocuklarımızın yapmayı en sevd�ğ� geleneksel el sanatlarımızdan b�r d�ğer� ebru
sanatıdır. Kâğıt süsleme sanatlarının en öneml�ler�nden b�r�s�d�r. Ebru, renkler�n suyla
dansının yarattığı b�r ahenkt�r. B�rçok esk� eserde süsleme amacıyla kullanılan ebru,
geleneksel el sanatlarımızdan olmasına rağmen yakın zamana kadar unutulma
tehl�kes� �le karşı karşıya kalmıştır. Bu kapsamda kuruluşlarımızda çocuklarımız
tarafından yen�den yaşatılmaktadır.

Ağaçlı ÇODEM

Kal�graf� / Hat Çalışması

Çocuklarımızın büyük �lg� gösterd�ğ� geleneksel el sanatlarımızdan b�r d�ğer� kal�graf�
sanatıdır. Hat sanatı olarak da b�l�nen kal�graf�, yazı karakter ve unsurları kullanılarak
gel�şt�r�len, sıklıkla dekorat�f amaçla kullanılan, güzel yazı yazma sanatıdır. Pek çok
han, cam�, medrese ve çeş�tl� kurumlar hat �şç�l�ğ�yle süslenm�ş tar�h� eserlerle
doludur.

Hat sanatı �le �lg�lenen çocuklarımız �çler�nden gelen güzell�kler�, duyguları,
düşünceler� kalem �le kâğıtta b�r araya get�rmekted�rler. Hat sanatı çocuklarımızın el
becer�ler�n� de gel�şt�rmekle b�rl�kte kaybolmaya yüz tutmuş olan bu sanatın
çocuklarımız tarafından yaşatılması onlar �ç�n ayrı b�r gurur kaynağı olmaktadır.



Kemerburgaz ÇODEM
Şükrü Bircan

KÜREK ÇODEM

F�lograf�

Geleneksel el sanatlarımızdan b�r d�ğer� f�lograf�d�r. F�lograf�; tasarlanmış b�r mot�f ya
da desen�n, ahşap malzeme üzer�ne ç�v�yle çakılması ve arasından çeş�tl� renklerde
�pl�k veya teller�n geç�r�lmes�yle ortaya çıkarılan b�r el sanatıdır. F�lograf�
çalışmalarında kullanılan malzemelerle �lg�l� her türlü gerekl� güvenl�k önlemler�
alınmaktadır.
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Mehmet Şükrü Tülay ÇODEM

Ahşap Boyama

Mersin ÇEKOM

Taş Boyama

Çocuklarımızın boyama etk�nl�kler�ne olan yoğun �lg�ler� sonucu kuruluşlarımızda
ahşap boyama ve taş boyama g�b� çalışmalarda oldukça sık yapılmaktadır. Ahşap
boyama kurslarımızla çocuklarımız �sted�kler� ahşap malzemeler� kend� zevkler�ne
göre boyamaktadır. Bu etk�nl�kte ortaya çıkan ahşap teps�, ahşap kutu, mücevher
kutusu, ekmekl�k, kaleml�k, duvar süsü, kapı süsü g�b� ürünler �le renkl� taş boyama
çalışmaları evler�m�z� süslemekted�r. 

Çocuklarımızın duygularını, dünyalarını, hayaller�n� taşların üzer�ne resmett�kler� ve
boyama �le stresler�n� attıkları görülmekted�r. K�mseye �ht�yaç duymadan, evden
çıkmadan her zaman eller�n�n altında ulaşab�lecekler� b�r etk�nl�k olması da bu
etk�nl�ğ� çocuklarımız arasında yaygın kılmaktadır.



Trabzon ÇODEM

Seram�kSeram�k b�ç�mlend�rme
çalışmalarında çocuklarımız seram�k
hamurunu yumuşatıp, açarak
oluşturdukları zem�n üzer�ne
�sted�kler� şek�ller� yaparak tabletler,
kaseler ve saksılar oluşturmaktadır.
Çocuklarımız seram�k
faal�yetler�m�zde boyamak �sted�ğ�
nesneden boyalara kadar her şey�
kend�ler� seçmekte ve ortaya
kend�ler�ne a�t ürünler
çıkarmaktadırlar. 

Çocuklarımız tarafından yapılan el
sanatlarından b�r d�ğer� tığ �le atık
�pl�klerden yapılan am�gurum� sanatıdır.
Am�gurum�; Japon kökenl� b�r kel�me olup
“Am�” (tığ veya ş�ş �le yapılmış) ve
“Nu�gurum�” (�ç� doldurulmuş oyuncak)
kel�meler�nden türeyen, örgü örenler�n de
�y� b�ld�ğ� sık �ğne tekn�ğ�n�n oyuncağa
uyarlanmış hal�d�r. Çocuklarımız
am�gurum� yöntem� �le kend�ler�ne ve
çevreler�ndek� d�ğer çocuklara oyuncak
yapmaktan büyük key�f aldıklarını �fade
etmekted�rler.

Am�gurum� çalışmaları genell�kle örgü g�b�
etk�nl�klerden kalan �pl�klerden yapılmakta
bu şek�lde atık materyaller�n kullanımı �le
k�ş�sel gel�ş�mler�ne dolaylı olarak katkı
sağlandığı gözlemlenmekted�r.

Zonguldak ÇEKOM

Seram�k

Denizli ÇODEM

Am�gurum�
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Kuruluşumuzdan h�zmet
almakta olan çocuklarımızın
gel�ş�mler�ne katkı
sağlayab�lmek amacıyla
çocuklarımızın �lg� ve
yetenekler� doğrultusunda
d�k�ş-nakış, kanav�çe, punch,
takı tasarımı, anahtarlık
yapımı, boncuk dokuma,
maske d�k�m�, bez bebek
yapımı, kapı ve duvar süsler�,
tel kırma g�b� el sanatları
etk�nl�kler� yapılmaktadır.
Çocuklarımız ders dışı
zamanlarında hem
eğlenmekte hem de faydalı
geç�rmekted�r.
Çocuklarımız bu etk�nl�kler
esnasında hem stres
attıklarını hem de hayal
güçler�n�n gel�şt�ğ�n� �fade
etmekted�rler. Çocuklar
harcadıkları emek sonunda
kend� sanat eserler�n�
meydana get�rmen�n
gururunu yaşamaktadırlar.
Çalışmalarda k�ş�ye özel
malzemeler kullanılarak
yaptığımız bu etk�nl�kte
çocuklarımız karant�na
günler�n� hem eğlencel� hem
de faydalı geç�rmekted�r.
El sanatlarına yönel�k yapılan
çalışmalar sırasında kullanılan
tığ, ş�ş g�b� malzemelerle �lg�l�
gerekl� tedb�rler alınarak
çalışmalarımız sürdürülmekte
olup çocuklarımızın günlük
hayatta karşılaştıkları el
becer�s� gerekt�ren �şlerde
kend� kend�ne
yeteb�lmeler�ne �mkan
tanınmaktadır.

Ordu ÇEKOM

Bursa Ovaakça ÇODEM

Amasya ÇEKOM

Denizli ÇODEM
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İzmir ÇEKOM

Müzik

Müz�k kulağı olan ve müz�ğe �lg� duyan
çocuklarımızın �sted�kler� enstrümanı çalmayı
öğrenmeler� ve sesler�n� gel�şt�rmeler� tüm
kuruluşlarımızda desteklenmekted�r. Bu amaçla
Halk Eğ�t�m Merkezler�nden öğretmen
görevlend�r�lmekte veya ek ders karşılığı
görevlend�rd�ğ�m�z personel �le çocuklarımıza �lg�
duydukları enstrümanı çalmayı öğrenmeler� ve
müz�k konusunda kend�ler�n� gel�şt�rmeler�
dersler�n� de aksatmayacak şek�lde planlanarak
desteklenmekted�r.

Müz�k dersler�m�z sayes�nde
kuruluşlarımızda h�zmet alan b�r çok
çocuğumuzun müz�ğe büyük
yetenekler� olduğu ortaya çıkmıştır.
Çocuklarımızın kend� yetenekler�n�
keşfetmes�; özgüvenler�n� ve
mot�vasyonlarını da olumlu
etk�lemekted�r. Çocuklarımız kurs
b�t�m�nde hazırladıkları müz�k
d�nlet�s�n� arkadaşlarına
sunmaktadır.

Klas�k G�tar 
Keman 
P�yano 
Yan Flüt 
Bas G�tar 
Akust�k G�tar 

Davul 
Akordeon 
V�yolonsel 
Saxofon 
Kontrbas 
Çello 

Ud 
Saz 
Ney 
Bend�r 
Bağlama 
Trompet 

Kuruluşlaımımızda bu zamana kadar ders� ver�len, ya da çocuklarımızın almasının
sağlandığı kurslar aşağıda sıralanmıştır. Ancak şuan pandem� kapsamında tüm kurslara
devam ed�lememekted�r. Kuruluş �mkanlarına göre bazı kurslarımız pandem� önlemler�
kapsamında devam etmekte bazı kurslarımıza �se ara ver�lm�şt�r.
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Beyn�n b�rden fazla
alanını akt�ve
etmes�nden dolayı d�kkat
süreler� ve d�kkat
becer�ler� artmaktadır.
Uyaranları ayırt edeb�lme
yetenekler� daha
başarılıdır.
Şarkı söylerken solunum
kontrolü ve sağlıklı
akc�ğer gel�ş�m�
oluşmaktadır.
Erken müz�k eğ�t�m�,
çocukların bey�nler�ndek�
�şlem merkezler�n�
gel�şt�rmekted�r.
D�nleme alışkanlığı
kazandırmaktadır.
D�s�pl�n, adaptasyon,
rahatlama, özgüven,
sorumluluk duygusu g�b�
k�ş�sel özell�kler� gel�şt�r�r. 

Müz�k dersler�m�z�n
çocuklarımızın gel�ş�m�ne
sayısız olumlu etk�s�
bulunmaktadır. Örneğ�n
müz�k �le �lg�lenen
çocukların;

Beykoz ÇODEM

Beykoz ÇODEM

Bend�r Kursu

Şeyh Zayed ÇES

R�t�m Çalışması
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Ayaş ÇODEM

Çocuklarımızın küçük kas
motor gel�ş�mler�n�, b�l�şsel
ve sosyal duygusal
gel�ş�mler�n� desteklemek,
entelektüel b�r bakış açısı
kazandırmak, sosyal
yaşamdan kopmamalarını ve
eğlencel� vak�t geç�rmeler�n�
sağlamak amacıyla
kuruluşlarımız bünyes�nde
b�rçok t�yatro ve göster�
faal�yetler� yapılmakta ve
hazırlanan t�yatro ve
göster�ler çalışmanın
tamamlanması sonrası
sunulmaktadır.

T�yatro ve göster� etk�nl�kler� hem kuruluş �mkanlarında, hem de Halk Eğ�t�m Merkezler�
ve destek veren çeş�tl� dernekler �şb�rl�ğ�yle, öğretmenler ve grup sorumlularımız
gözet�m�nde yürütülmekted�r.

Kültürel değerler�m�z çerçeves�nde düzenlenen t�yatro ve göster� etk�nl�kler� sayes�nde
çocuklarımızın d�kkat, algılama, d�nleme, �zleme, konuşma, beden�n� de kullanarak
anlatma ve yorumlama g�b� �let�ş�m becer�ler� gel�şmekted�r. 

Tiyatro ve Gösteri Faaliyetleri

Şeyh Zayed ÇES

Böylece çocuk kend�n� ve
sorunlarını �fade edeb�lmey�
ve yorumlamayı
öğrenmekted�r. 

D�l gel�ş�m�, kel�me haznes�
ve kullanımı zeng�nleş�rken
çocuklar, sözel, yazım ve
anlatım konusunda
yetk�nl�k de kazanmaktadır.

T�yatro ve göster�
etk�nl�kler� çocuklarımıza �ş
b�rl�ğ� ve �ş bölümünün
önem�n� de öğretmekted�r.
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Bağlum ÇODEM

Kuruluşlarımızda evlerde ve bahçes� uygun olan kuruluşlarımızın bahçeler�nde f�lm,
belgesel g�b� hem öğret�c� hem eğlend�r�c� s�nema etk�nl�kler� düzenlenmekted�r. Seç�len
f�lmler çocuklarımızın yaş ve gel�ş�msel özell�kler�ne uygun olarak daha önceden
kontroller� yapılarak �zlet�lmekted�r.

S�nema etk�nl�kler� çocuklarımızın hem boş vak�tler�n� değerlend�rmeler� hem de ortak
etk�nl�kler kapsamında çocuklarımızın en yoğun �lg� gösterd�ğ� etk�nl�klerdend�r. 

Sinema
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Burdur Sevim Zekai Piribaş  ÇODEM



Sportif
Etkinlikler



Sportif Etkinlikler

Kuruluşlarımız bünyes�nde
çocuklarımız �ç�n düzenlenen
çeş�tl� sport�f faal�yetler
sayes�nde çocuklarımız hem
kend� yetenekler�nden haberdar
olmakta hem de f�z�ksel, sosyal
ve ps�koloj�k gel�ş�mler�ne
destek olunmaktadır. 

Spor etk�nl�kler�m�z mutlaka en
az b�r beden eğ�t�m� öğretmen�
gözet�m�nde ve tüm pandem�
tedb�rler�ne r�ayet ed�lerek
gerçekleşt�r�lmekted�r.

Ayaş ÇODEM

Kuruluşlarımızda düzenlenen bazı spor başlıklarını şöyle sıralayab�l�r�z: Atlet�zm, aerob�k,
badm�nton, basketbol, b�lardo, b�n�c�l�k, b�s�klet, bowl�ng, dart, futbol, güreş, halter,
hentbol, �zc�l�k, j�mnast�k, kayak, kızak, kano, karate, judo, kürek, k�ck boks, okçuluk,
p�lates, ragb�, satranç, step, su sporları, voleybol, yoga, yüzme, taekwan-do, masa ten�s�...

Çocuklarımızın sport�f kurslara katılımı sağlanarak, bu alanlarda l�sanslı sporcu olmalar
sağlanmaktadır. Devlet korumamız altında 15 M�ll� Sporcumuz; 2081 L�sanslı Sporcumuz
bulunmaktadır (Not: B�r çocuğun b�rden fazla branşta l�sansı olab�lmekted�r.)
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MİLLİ SPORCULARIMIZIN BRANŞLARA GÖRE DAĞILIMI



LİSANSLI SPORCULARIMIZIN BRANŞLARA GÖRE DAĞILIMI
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Falez ÇODEM

Ağaçlı ÇODEM

Ragb�

Mersin ÇODEM

Sport�f faal�yetler;
çocuğun kend�n� mutlu
ve enerj�k h�ssetmes�n�,
prat�k düşünme
becer�s�n�n gel�şmes�n�
ve çözüm odaklı b�r bakış
açısını sağlamaktadır.
Bununla b�rl�kte spor
yapmak, çocuklarımızın
b�r gruba a�t h�ssetme
duygusunu besleyerek
�let�ş�m becer�s� ve benl�k
saygısının da gel�şmes�ne
destek olmaktadır.

Düzenl� spor yapan veya
sport�f faal�yetlere katılan
çocuklarımızda
depresyon, end�şe ve
öfke sorunlarının daha az
olduğu; günlük
yaşamında d�kkat
dağınıklığı ve
h�perakt�v�te bozukluğu
yaşayan çocuklarımızın
bu tür sport�f faal�yetler
sayes�nde odaklanma
problemler�n�n azaldığı
görülmekted�r.

Benl�k saygısı,
Özgüven artışı,
İnsanlarla �y� �let�ş�m kurma, 
B�rl�kte kazanma ve
kaybetme, 
Ek�p çalışması yürüteb�lme, 
Kend�n� b�r gruba a�t
h�ssetme 

Özetle sport�f faal�yetler�n
çocuklarımıza;

vb becer�ler kazandırdığı
gözlenmekted�r.
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Tüm bu açılardan spor
etk�nl�kler�n�n
çocuklarımızın ps�ko-
sosyal destek süreçler�nde
öneml� b�r unsur olduğu
söyleneb�l�r. Özell�kle
olumsuz yaşantıyla
kuruluşumuza kabulü
yapılan çocuklarımız �ç�n
sporun rehab�l�te ed�c�
özell�ğ� son derece
öneml�d�r. 

Sport�f faal�yetlerle
çocuklarda beden
farkındalığı artırmak,
kend�ler�n� daha �y�
tanımalarını sağlamak,
sosyal yetenekler�
yükseltmek, çev�kl�k
kazandırmak, mental
gel�ş�m�n� sağlamak ve
denge koord�nasyonu
gel�şt�rmek
hedeflenm�şt�r.

Mersin ÇODEM

Adana ÇES

Vangölü ÇODEM
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Fethiye ÇES

Erciyes ÇODEM

Kuruluşlarımızın bulunduğu
bölgede �mkanları dah�l�nde ve
uzaktan eğ�t�m�n olmadığı
saatlerde çocuklarımızla doğa
yürüyüşler� düzenlenmekted�r.
Çocuklarımızın yürüyüş
etk�nl�kler�ne büyük hevesle
katıldıkları gözlenmekted�r.

Zaman zaman pandem� tedb�rler�
çerçeves�nde yürüyüş yolları
üzer�nde tar�h� ve kültürel yerler,
müzeler, tur�st�k alanlar
bulunuyorsa, buralar gez�lmekte,
çocuklarımıza bu tar�h� ören
yerler� hakkında b�lg�ler
ver�lmekte ve soruları
cevaplanmaktadır. 

Sport�f etk�nl�klere mutlaka
çocuklarımızla beraber sosyal
serv�s elemanlarımız,
öğretmenler�m�z ve bakım
elemanlarımızın yanı sıra
yürüyüşe katılmak �steyen bütün
elemanlarımız da
katılab�lmekted�r.

Zonguldak ÇEKOM
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Çocukların z�h�nsel gel�ş�mler�
�ç�n kuruluşumuzda satranç
sporuna yoğun �lg�
göster�lmekted�r. Pandem� �le
beraber çocukların yaşam
alanlarının sınırlandığı bu
dönemde satrancın poz�t�f
etk�ler�nden faydalanılmıştır.

Kurluşlarımızda satranç
sert�f�kası bulunan meslek
elemanlarımız tarafından cov�d
tedb�ler� çerçeves�nde satranç
eğ�t�mler� ver�lmekted�r.

Satranç anal�t�k düşünme, çözüm yeteneğ�, hızlı karar alma, uzun vadel� hedeflere
odaklanma becer�s�n� gel�şt�rmekte, stratej�k düşünerek değ�ş�k durumlarda
alternat�fler�n olumlu-olumsuz durumlarını  değerlend�rmey� öğretmekted�r. 

Çocukların zekalarını kullanması açısından etk�l� b�r z�h�n sporu olan satranç �le
çocuklarımız; planlı hareket etmen�n önem�, kend�ne güven, mücadele edeb�lme,
d�kkat�n� toplayab�lme, kurallara uyab�lme, kazanmayı ve kaybetmey� kabullenme,
sportmenl�k �lkler� çerçeves�nde davranışlarda bulunab�lme, çok yönlü düşüneb�lme ve
hızlı muhakeme yapab�lme g�b� pek çok kazanım ed�nmekted�rler. 

2020 yılında Bakanlığımız �le Türk�ye Satranç Federasyonu �şb�rl�ğ�nde korunma ve
bakım altında bulunan 7-18 yaş grubundak� toplam 1.153 çocuğumuzun katılımı �le
Onl�ne Satranç Turnuvası düzenlenm�şt�r.

Zihinsel Spor Etkinlikleri

Falez ÇODEM

Yalova ÇEKOM

2020 / ÇHGM36 Çocuk Etkinlikleri Özel Bülteni



Milli ve Manevi
Değerlerimiz



Bilecik Bozüyük ÇES

Cumhur�yet Bayramı

Kuruluşlarımızda m�ll� ve manev� değerler�m�z başta olmak üzere tüm evrensel değerler
çocuklarımıza öğret�lmekte, pek�şt�r�lmekte ve unutmamaları sağlanmaktadır. M�ll� ve
manev�  değerler�m�z b�z� b�z yapan, kültürel m�raslarımızı koruyan, atalarımıza
m�nnet�m�z� gösteren öneml� unsurlardır. Tar�hte de sadece kend� değerler�ne,
özel�kler�ne sah�p çıkan topluluklar "m�llî" olma hakkını elde etm�şlerd�r. 

M�llî ve manev� değerler�m�z arasında d�n, d�l, tar�h, coğrafya, soy, kültür, gelenek vb.
unsurlar vardır. Bu değerler�n b�r sıralamaya konması mümkün değ�ld�r, her b�r�n�n
toplumumuz �ç�n ayrı önem�, değer� ve anlamı vardır. Bu değerler�n unutulmaması ve
çocuklarımıza öğret�lerek nes�ller boyu aktarılmasının sağlanması da en büyük
görevler�m�zdend�r.

Türk�ye Cumhur�yet� olarak korumamız altında bulunan tüm çocuklarımızın m�ll� ve
manev� değerler�m�z� unutmaması ve yaşatması �ç�n etk�nl�kler düzenlemektey�z.
Çocuklarımız bu sayede hem değerler�n� öğrenmekte, ben�msemekte, önem�n�
kavramaktadır. Bu etk�nl�klerden bazılarına aşağıda yer ver�lm�şt�r. 

Milli ve Manevi Değerlerimiz ve Önemi 
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Denizli ÇEKOM

Milli ve Manevi Etkinlikler

Her sene ramazan ayı
gelmeden önce evler�m�zde
hazırlıklar yapılmakta,
çocuklarımız �le b�rl�kte
ramazan ayının öneml�
b�leşenler�n� hatırlatan
görseller hazırlanarak
duvarlarımız süslenmekted�r.
Ramazan ayı boyunca,
çocuklarımızı değerler�m�z �le
tanıştırmak ve toplumdak�
yardımlaşmayı gel�şt�rmek
amacıyla gıda kol�s� dağıtma,
evlerde yemek yapıp �ftar �ç�n
komşulara, özell�kle de
yaşlılara sunma, �ftar yemekler�
düzenleme g�b� çeş�tl�
etk�nl�kler de yapılmaktadır.

Tüm kuruluşlarımızda yıl �ç�nde
d�n� günler�m�z ve
bayramlarımızda  günün anlam
ve önem� üzer�ne farkındalık ve
b�l�nç düzey� arttırılması
sağlanmaktadır.

Burdur, Sevim Zekai Piribaş ÇEKOM
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Gaziantep ÇODEM

Kocaeli ÇODEM

Tüm çocuk evler�m�zde Mevl�d Kand�l�,
Rega�p Kand�l�, M�raç Kand�l�, Berat
Kand�l� ve Kad�r Geces� g�b� öneml�
günlere özel program yapılmakta,
bakım personeller�m�z öncülüğünde
düzenlenen etk�nl�klerde dualar ed�l�p
Kuran-ı Ker�m okunmaktadır.
Kuruluşlarımıza kabulü yapılan
çocuklarımızın temel bakım ve
güvenl�k �ht�yaçlarının karşılanmasının
yanında çocuğun güçlü yönler�n�
ortaya çıkararak k�ş�l�ğ�n�n her yönüyle
gel�ş�m�n� sağlamak, çocuğu kötü
alışkanlıklardan uzaklaştırmak,
toplumsal ve evrensel değerlerle
donatarak, geleceğ�n toplumunu
oluşturmak amacıyla İl veya İlçe
Müftülükler�n�n destekler�yle değerler
eğ�t�m� dersler� ver�lmekted�r. Ancak
Pandem� sürec�nde Müftülüklerden
personel gelmes�nde sorun
yaşayab�leceğ�m�z �llerde değerler
eğ�t�m�ne ara ver�lm�şt�r.

Değerler eğ�t�m� ders�nde; çocuklar �ç�n gerekl� olan temel d�n� b�lg�ler, adabı muaşeret
kuralları ve Kur’an-ı Ker�m öğret�lmeye çalışılmaktadır.

Değerler Eğ�t�m� �le; kuruluşumuzda h�zmet almakta olan çocuklarımızın yaşamış
oldukları travmanın etk�s�yle sarsılan �nançlarını ve manev� duygularını canlandırmak,
�nsan�, v�cdan� ve ahlak� yönden güçlü b�reyler yet�şt�rmek, toplumun genel ahlak�
yapısına uygun değerler� öğretmek ve ayakta tutmak amaçlanmaktadır.
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Sırameşeler ÇES

Kuruluşlarımızda m�ll� şa�r�m�z Mehmet Ak�f Ersoy’u Anma Etk�nl�kler� kapsamında
yarışma, söyleş�, ş��r okuma etk�nl�kler�, hed�ye dağıtımı g�b� etk�nl�kler
düzenlemekted�r. Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüzce 31.12.2020 tar�h� ve saat
14.00'da gerçekleşt�r�len Mehmet Ak�f Ersoy’u Anlama Söyleş�s�'n� tüm
kuruluşlarımızda çocuklarımız onl�ne olarak �zled�ler. Ayrıca çeş�tl� �ller�m�zde Okul
Destek ve Sosyal Uyum Projeler�nden yararlanan çocuklarımız �ç�n M�ll� Şa�r�m�z ve
İst�klal Marşımız üzer�ne b�lg� yarışması düzenlend�; bazı �ller�m�z �se Mehmet Ak�f
Ersoy’u anma etk�nl�kler� kapsamında çocuklarımıza Mehmet Ak�f Ersoy'un eserler�n�
hed�ye etm�şt�r.

Kuruluşlarımızda yaptığımız etk�nl�klerde çok boyutlu b�r mütefekk�r, büyük b�r şa�r,
büyük b�r mürş�t olan Mevlâna'yı çocuklarımıza anlatma ve kültürümüze kattığı
değerler öğret�lmekted�r. Bu kapsamda bazı öneml� günlerde (20 Aralık Uluslararası
Dayanışma Günü g�b�) çocuklarımızla Mevlâna'yı anlatan res�mler yapılmakta, af�şler
hazırlanmakta ve anlatımlar yapılmaktadır.

Kırıkkale ÇEKOM
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Mersin ÇES

Kuruluşlarımızın çoğunda çocuklarımızın katılımıyla öğretmen eşl�ğ�nde halk oyunları
göster�ler� düzenlenmekted�r. Halk oyunları; halkın duygularını, düşünceler�n�, müz�ğ�n�,
g�y�m�n� yansıtan b�r bütün olarak kültürümüz öneml� b�r m�rasıdır. Halk oyunlarına
katılan çocuklarımız grup çatısı altında b�r olmayı ve grupla hareket etmey� öğrenmekte
ve güzel göster�ler serg�lemekted�r. 

Halk Oyunlarımız

Erciyes ÇODEM
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Mersin ÇES

Gölge oyunu; b�r ışık
kaynağından yararlanılarak
�k� ya da üç boyutlu herhang�
b�r nesnen�n ya da �z
düşümünün herhang� b�r
yere düşürülmes�d�r.
Kuruluşlarımızda da zaman
zaman geleneksel gölge
oyunumuz olan "Karagöz
Hac�vat" oyunu
oynatılmaktadır. 

Gerekl� düzenek kuruluş
çalışanlarımız �le beraber
genell�kle büyük yaş grubu
çocuklarımız tarafından
yapılmakta ve kuruluşta
kalan küçük yaş grubu
çocuklarımız �ç�n ayrı ayrı
oynatılmaktadır.

Göster�ler sırasında pandem�
tedb�rler�ne d�kkat
ed�lmekted�r.

Gölge Oyunlarımız

İstanbul Şeyh Zayed ÇES
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Bilimsel ve
Akademik
Etkinlikler



Bilimsel Deneyler

Çocuklar aslında en küçük yaşlardan
�t�baren her şey� deneyerek öğrenmekted�r.
Eller�ne aldıkları nesneler� tutarak, sallayarak
ya da yere atarak nesnen�n yapısı, sertl�ğ�,
zıplayıp zıplamadığı, ses çıkarıp
çıkarmadığını test etmekte ve o nesne �le
�lg�l� b�lg� ed�nmekted�rler. Çocukların bu
öğrenme �stekler�n� ve merak duygularını
devam ett�rmek �ç�n onlarla b�rl�kte bas�t
deneyler yapmak, bu şek�lde b�l�m, fen ve
doğa etk�nl�kler�ne �lg�ler�n� çekmek son
derece öneml�d�r. 

Bu kapsamda kuruluşlarımızda her yaş
grubu çocuklarımızla b�rl�kte çeş�tl� b�l�msel
ve akadem�k deneyler ve çalışmalar
öğretmenler�m�z�n veya grup
sorumlularımızın gözet�m�nde
yapılmaktadır. 

Deney; b�l�mde b�r gerçeğ� göstermek �ç�n yapılan denemelerd�r. Deneyler doğada olup
b�ten olayların çocuklar tarafından �y� kavranab�lmes� amacıyla yapılmaktadır. Çocukların
öğrenme süreçler�nde deney yöntem�n�n kullanılması, çocukların merak ve araştırma
duygularının gel�şt�r�lmes� ve z�h�nsel yetenekler�n� uyarması açısından öneml�d�r. 

Adana ÇES

Patatesle Elektr�k Üretme Deney� 

Edirne Melahat Hulusi
Datenin ÇES

Lav Lambası
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Adana ÇEKOM

Yumurta Deney�-Suyun Yoğunluğunu Artırma

Kuruluşlarımızda deney etk�nl�kler� planlanıp uygulanırken çocuklarımızın yaş, gel�ş�msel
özell�kler� ve özel durumları d�kkate alınmakta ve en az b�r öğretmen ya da grup
sorumlusu gözet�m�nde gerçekleşt�r�lmekted�r. Deney�n türüne göre gerekl� tüm
güvenl�k önlemler� alınmaktadır.

Malatya ÇEKOM

D�namometre Yapımı

Yalova ÇEKOM

Penetrometre �le Meyve Sertl�ğ� Ölçümü
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Suda Hareketl� Res�m Deney�

Adıyaman Safvan ÇES

Çocukların deney yapması; onların sorgulayan b�reyler olarak yet�şmeler�, b�l�m�
sevmeler�, b�l�me katkıda bulunab�lecekler�n� fark etmeler�, akadem�k hayatta başarılı
olmaları ve sosyal becer�ler�n� gel�şt�rmeler� açısından son derece öneml�d�r. Deney
çalışmaları; amacına uygun planlanıp hazırlandığında çocukların gel�ş�mler�ne yardım
eden, onların hayata karşı tavırlarında değ�ş�kl�kler� meydana get�ren, davranışlarını
etk�leyen, �lg� alanlarını gen�şleten, onlara, daha etk�l� düşünme yollarını öğreten ve
problem çözme yetenekler�n� gel�şt�ren b�r unsur olmaktadır.

Bu kapsamda kuruluşlarımızda çocuklarımızın yaş, gel�ş�msel özell�kler� ve varsa özel
durumları d�kkate alınarak çeş�tl� deney etk�nl�kler� planlanmakta ve en az b�r öğretmen
gözet�m�nde geçekleşt�r�lmekted�r. 
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Top Zıplatma (Enerj�n�n Dönüşümü)

Edirne Melahat Hulusi

Datenin ÇES

Hovercraft Yapımı

Edirne Melahat Hulusi

Datenin ÇES



Mesleki
Becerilerin

Geliştirilmesi



Kuruluşumuzdan h�zmet almakta olan çocuklarımızın gel�ş�mler�ne katkı sağlayab�lmek
ve �ler�de meslek ed�neb�lmeler� amacıyla �lg� ve yetenekler� doğrultusunda kuaförlük,
c�lt bakımı, pastacılık, aşçı yardımcılığı, marangozluk, halı dokuma el tezgahı, yöresel
k�l�m dokuma, çey�z ürünler� hazırlama, banyo takımları d�k�m�, tur�st�k eşya yapımı, takı
tasarımı g�b� alanlarda meslek� kurslar ver�lmekted�r. Kurslar Halk Eğ�t�m Merkezler� �le İl
Müdürlükler�nde yapılmaktadır. İŞKUR �şb�rl�ğ� �le gerçekleşt�r�len meslek ed�nd�rme
kursları kapsamında çocuklarımıza kurs b�t�m�nde sert�f�kaları da ver�lmekted�r.

Pandem� kapsamında koşullar rev�ze ed�lerek yen� koşullara uyum sağlanmış; koruyucu
önley�c� tedb�rlerle b�rl�kte kurslarımız faal�yetler�ne devam etmekted�r.

Meslek Edindirme Kursları

Kocaeli ÇODEM

Vangölü ÇODEM

Çocuklarımıza 18 yaşını
tamamlayıp, kuruluşumuzdan
ayrıldıktan sonra meslek sah�b�
olab�lmeler� �ç�n kuaförlük, c�lt
bakımı ve saç sakal kes�m
kursu ver�lmekted�r.
Çocuklarımız bu kurslarda saç
kes�m�, saç boyama, fön
mak�nes� kullanımı, saç
şek�llend�rme, man�kür,
ped�kür, c�lt bakımı g�b� temel
b�lg�ler� öğrenmekted�r.
Öğrend�kler� saç modeller�n�
kursta olan d�ğer çocuklar
üzer�nde veya atölyede
bulunan cansız mankenler
üzer�nde pek�şt�rmekted�rler.
Kurs b�t�m�nde çocuklarımız
M�ll� Eğ�t�m Onaylı belgeler�n�
almaktadırlar. 

Çocuklarımız bu kurslar sayes�nde
�ler�de �cra edeb�lecekler� b�r
meslek öğrend�kler� g�b� günlük
hayatta da karşılaştıkları el becer�s�
gerekt�ren �şlerde kend� kend�ne
yeteb�lmeler� sağlanmaktadır.
Kurslarımızdan bazıları:
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Adana ÇES

Samsun ÇODEM

Ayrıca Pandem� sürec�n�n başlaması �le b�rl�kte 2020 Mart ayında “Kend� Masken�
Kend�n Yap” projes� kapsamında evlerde maske d�k�m� gerçekleşt�r�lerek çocukların
kend� el emekler� �le ürett�kler� maskeler� kullanarak çevreye ve doğaya zarar
vermeden, sağlıklı b�r şek�lde maske üretmeler� gerçekleşt�r�lmekted�r. 

Kuruluşumuzda kalmakta olan çocuklarımız arasında eğ�t�m hayatları sona erm�ş ve
yaşça eğ�t�m-öğret�m dışına çıkmış olan çocuklarımız �ç�n açtığımız meslek�
kurslardan b�r d�ğer� d�k�ş-nakış kursudur. D�k�ş atölyem�z, çocuklarımızın meslek
ed�nmes�nde oldukça etk�l� olmaktadır. K�ş�ye özel malzemeler kullanılarak yaptığımız
bu etk�nl�kte çocuklarımız karant�na günler�n� hem eğlencel� hem de faydalı
geç�rmekted�r.

Maske yapım atölyeler�nde
tüm h�jyen koşullarına d�kkat
ed�lmekted�r. 
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Kuruluşlarımızda özell�kle rehab�l�tasyon sürec�n�n öneml� b�r ayağı olan meslek�
kurslarda çocukların �lg� alanına göre çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda
açtığımız meslek� kurslardan b�r d�ğer� marangoz atölyes�d�r.

Marangoz atölyeler�m�zde; ahşap saat, sehpa, vazo, dekorat�f objeler, ayna vb. b�rçok
ürün ağaç kütükler�n�n ve kökler�n�n b�lgel�ğ� ışığında hayat bulmaktadır. Marangoz
atölyeler�nde Cov�d-19 önlemler� dah�l�nde mesafe kuralları, maske ve dezenfektan
kullanımı d�kkate alınarak çalışmalar yürütülmekted�r.

Marangoz atölyeler�nde kullanılan kes�c� ve yaralayıcı olab�lecek çeş�tl� marangoz
aletler� �le �lg�l� üst düzey önlemler alınarak çalışmalarımız yürütülmekted�r.

Atölyeye katılım sağlayan çocuğun usta eğ�t�c�n�n yönlend�rmes� �le ortaya çıkardığı
ürün çocuk �ç�n gurur kaynağı olduğu ve paylaşımlarında sıklıkla d�le get�rd�ğ�
gözlenmekted�r.

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

Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğü


