
ASHB_COCUK

E-BÜLTEN
2021 N�san, Sayı: 10

www.aile.gov.tr/chgm

T.C. AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
ÇOCUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



E-BÜLTEN
ÇOCUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Genel Koord�natör
Zel�ha SAĞLAM

Ed�tör
Mustafa BİLİR

10. Sayıya Katkıda Bulunanlar:
Bayram İNCE
Celal SULU
Dr. F�kret YAMAN
Mehtap ANTAKYALI
Mesut DEMİRTAŞ

İl Müdürler�:
B�lg�n ÖZBAŞ
Hasan GÜVEN
Harun KOCA
Kemal GÜMRÜKÇÜ
Mehmet SERTPOLAT
Mustafa Fer�dun GÜLGEÇ
R�fa� YILDIRIM

Tasarım-D�zg�
Dr. Bahar PAÇACIOĞLU

Yazışma Adres�:
Esk�şeh�r Yolu Söğütözü Mah.  2177 Sok .
No: 10/A Kat: 10-13 Posta Kodu: 06510
Çankaya /ANKARA

Tel: 0 (312) 705 50 00

Yasal Uyarı:
Bu e-bülten b�lg�lend�rme amaçlıdır. A�le
ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı’nın resm�
görüşünü yansıtmamaktadır.

ÇHGM BÜLTEN
NİSAN 2021
SAYI: 10



Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğümüzün 2021
N�san ayı e-bülten�nde, çocuklarımız �ç�n
yaptığımız çalışmaları s�z�nle paylaşmanın
sev�nc�n� yaşıyoruz.

Bakanlığımızca, korunma �ht�yacı olan  çocuklar
hakkında uygun h�zmet modeller�n�n �ved� ve
güven�l�r b�r şek�lde bel�rlenmes� amacıyla Çocuk
H�zmetler� Genel Müdürlüğü bünyes�nde Kal�te ve
H�zmet Planlama Da�re Başkanlığı adı altında yen�
b�r b�r�m kuruldu. B�r�m�n görevler� arasında İlk
Kabul Merkezler�nden h�zmet alacak
çocuklarımıza uygulanacak ps�kososyal destek
programlarının oluşturulması, Çocuk Koruma
Kanunu'nda bel�rlenen tedb�rler�n yürütülmes� ve
koord�nasyonunun sağlanması, r�sk altındak�
çocukların korunması, haklarının ve esenl�kler�n�n
güvence altına alınması, refahlarının yükselt�lmes�,
�hmal ve �st�smarlarının önlenmes� h�zmetler� yer
almaktadır.

Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğü olarak çocuk
dostu söyleş�lere devam ed�yoruz. Çocukların
r�sklerden korunması �ç�n a�leler ve çocuk
bakımından sorumlu k�ş�ler�n b�lg�lend�r�lmes�ne
yönel�k, çeş�tl� yayınlar ve farkındalık faal�yetler� �le
çalışmalarına hız verd�k. Bu kapsamda
düzenlenen Çocuk Dostu Söyleş�ler�n bu ayk�
konusu, S�ber Zorbalık. Bakanlığımızın YouTube
kanalından canlı olarak yayınlanan söyleş�ye
akadem�syenler ve uzmanlar katıldı. Söyleş�de,
s�ber zorbalığın ne olduğu, en sık görülme
b�ç�mler�, s�ber zorbalığın nedenler�, sonuçları,
s�ber zorbalığın önlenmes� �ç�n neler�n yapılması
gerekt�ğ� g�b� b�rçok konuda aydınlatıcı b�lg�lere
yer ver�ld�. 

Nisan

Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğü
tarafından �l müdürlükler�nde görev yapan
personel�n güçlend�r�lmes�ne yönel�k
gerçekleşt�r�len uzaktan eğ�t�m çalışmaları
devam ed�yor. Salgın dönem�nde çocuk
alanındak� bütün konuları �çerecek şek�lde
düzenlenen b�lg�lend�rme ve �st�şare
toplantılarının b�r yen�s� Çocuklar Güvende
Programı, Mob�l Ek�p ve Mob�l Çocuk Sosyal
H�zmet çalışmaları aracılığıyla r�sk altında
bulunan çocuklar �ç�n çalışmalar yapan
personel�n katılımıyla gerçekleşt�r�ld�.

Bülten�m�zde bunların yanı sıra
mahrem�yet eğ�t�m� kapsamında yapılan
çalışmalar başta olmak üzere Ed�rne,
N�ğde, Man�sa, Kahramanmaraş,
Zonguldak, Iğdır ve D�yarbakır �ller�ne a�t
çocuk h�zmetler� alanındak� çalışmalarımız
yer alıyor.

Bülten�n hazırlanmasında emeğ� geçenlere
teşekkür ed�yorum, b�r sonrak�
bülten�m�zde buluşmak üzere…

Zel�ha SAĞLAM
Çocuk H�zmetler� Genel Müdürü

Çocuk H�zmetler�nde N�san



İç�ndek�ler

İstat�st�klerle Çocuk 1

Çocuk Dostu Söyleş�ler Devam

Ed�yor: S�ber Zorbalık

3
Korunma İht�yacı Olan Çocuklara

Uygulanacak H�zmet Modeller�ne

Hızlı ve Etk�n B�r Şek�lde Karar

Ver�yoruz

4

5

Çocuklar İç�n Bölgesel İst�şare

Toplantıları

11

"Mahrem�yet Eğ�t�m�" Modülü

Rev�ze Ed�ld�

14

İller�m�zde Çocuk H�zmetler�

23 N�san Çocuk Evler�m�zde

Coşkuyla Kutlandı

1581 Şeh�rdek� Çocuklar, “Ben�m
Dünyam” Ded�

17 Çocuk Pol�t�kaları Ser�s� İk�nc�
Özel Yayını Çıktı

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayy�p Erdoğan Çocuklarımızla B�r
Araya Geld�

18

Çocuklarımıza Çevr�m�ç�

Fotoğrafçılık Eğ�t�m�

20

21

Bakanlığımız, Yen� İsm� A�le ve Sosyal

H�zmetler Bakanlığı �le H�zmetler�ne

Devam Edecek

22



C�ns�yete Göre Çocuk Nüfusu

(2020) 

Erkek
11.676.339

%51,3

Kadın
11.074.318

%48,7

22.750.657 çocuğumuzun
yanındayız

%27,2

1

Yaş Grubuna Göre Çocuk Nüfusu

(2020)

0–4 yaş    5–9 yaş    10–14 yaş    15–17 yaş

%26,9     %28,7      %28,2      %16,2

6.121.707    6.526.593    6.419.937     3.682.420  

Türk�ye Çocuk Nüfusu
(2020)



Bakım H�zmet� Sağlanan Çocuk Sayısı

Özel Kreş ve Gündüz Bakımevler�nde Ücrets�z

Desteklenen Çocuk Sayısı

Koruyucu A�le Yanında Bakılan Çocuk Sayısı

Özel Kreş ve Gündüz Bakım Ev� Sayısı

Özel Kreş ve Gündüz Bakımevler�nde

Kuruluş Bakımı Altında Bulunan Çocuk Sayısı

Sosyal ve Ekonom�k Destek (SED) �le

Çocuk Evler� S�tes�

Çocuk Evler�

ÇODEM

Bakılan

Çocuk

Sayısı

6.305

Kuruluş

Sayıları

5.912

1.440

111

1.193

65

Kuruluş

Türler�

2

69.389

2.321

136.702

8.022

13.657

Bakım H�zmet� Sağlanan Çocuk Sayısı
2.643

RAKAMLARLA ÇOCUK HİZMETLERİ
(N�san 2021)
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Cumhurbaşkanlığı Hükümet S�stem�’n�n b�r
gereğ� olarak, kamu kurumlarının yönet�m
ver�ml�l�ğ� ve etk�nl�ğ�n�n güçlend�r�lmes�
kapsamında A�le ve Sosyal H�zmetler
Bakanlığı, 21 N�san 2021 tar�h ve 31461 sayılı
Resm� Gazete'de yayımlanan
Cumhurbaşkanlığı kararnames�yle kuruldu. 

Resm� Gazete'n�n mükerrer sayısında
Cumhurbaşkanımızın takd�r�yle uzun yıllar
farklı sosyal alanlara katkı sağlayan Sayın
 Derya YANIK, A�le ve Sosyal H�zmetler
Bakanı olarak atandı.

Bakanlığımız, Yen� İsm� A�le ve Sosyal
H�zmetler Bakanlığı �le H�zmetler�ne
Devam Edecek

Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğü olarak
çalışmalarımız A�le ve Sosyal H�zmetler
Bakanlığı çatısı altında devam edecekt�r.
Sayın Bakanımızın l�derl�ğ�nde
h�zmetler�m�z� daha �ler�ye taşımak �ç�n var
gücümüzle çalışmalarımıza devam
edeceğ�z.



a�le  ya da evlat ed�nme h�zmetler�nden
faydalandırılarak y�ne b�r a�le yanında
bakımının yapılmasını sağlıyor. A�le odaklı
bakımı mümkün olmayan çocuklara �se a�le
yapısına en yakın model olan ev t�p� yatılı
sosyal h�zmet b�r�mler�nde h�zmet ver�l�yor.

Kal�te ve H�zmet Planlama Da�res� adıyla
kurulan b�r�m�n görevler� arasında;
Korunmaya �ht�yacı olan çocukların
değerlend�r�lmes�, uygun h�zmet model�n�n
bel�rlenmes�, Çocuk Koruma Kanunu'nda
bel�rlenen tedb�rler�n yürütülmes� ve
koord�nasyonunun sağlanması �le sunulan
h�zmetlere �l�şk�n kal�te ve performans
ölçütler�n�n gel�şt�r�lmes� ve h�zmet�n
sürekl� gel�ş�m�n�n sağlanması g�b�
çalışmalar yer alıyor.

A�le ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı korunma
�ht�yacı olan çocuklar hakkında
uygulanacak h�zmet modeller�ne hızlı ve
etk�n b�r şek�lde karar ver�lmes� ve çocuğun
yüksek yararının korunması ve haklarının
güvence altına alınması amacıyla 2012
yılında Çocuk Koruma İlk Müdahale ve
Değerlend�rme b�r�mler�n� kurmuştur.
Süreç �çer�s�nde �lk kabul b�r�mler�n�n
kurumsal kapas�tes�n�n arttırılması
amacıyla da Çocuk H�zmetler� Genel
Müdürlüğü bünyes�nde “Kal�te ve H�zmet
Planlama “ adıyla b�r b�r�m kurdu.

Bakanlık, çocuk koruma pol�t�kası gereğ�
korunma �ht�yacı olan çocuğun öz a�les�
yanında bakımının yapılmasını, bunun
mümkün  olmadığı  durumlarda   koruyucu
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Korunma İht�yacı Olan Çocuklara
Uygulanacak H�zmet Modeller�ne Hızlı
ve Etk�n B�r Şek�lde Karar Ver�yoruz
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Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğü
tarafından çocukların r�sklerden
korunmasına yönel�k hayata geç�r�len
koruyucu ve önley�c� çalışmalar kapsamlı
olarak devam ed�yor. Bu kapsamda
düzenlenen Çocuk Dostu Söyleş�ler�n bu
ayk� konusu, S�ber Zorbalık olarak
bel�rlend�. Teknoloj�n�n yaygınlaşması ve
d�j�tal mecraların �nsan hayatına g�rmes�yle
b�rl�kte, çocuklar da bu alanlarda daha fazla
vak�t geç�rmeye başladı. Bütün bu
gel�şmeler ışığında yaygınlaşan �nternet
kullanımı, bu mecralarda çocuklar �ç�n r�sk
oluşturab�lecek konular ve bunlara �l�şk�n
alınacak önlemler� de zorunlu kıldı.

Çocukların, ebeveynler�n ve çocukla çalışan
tüm grupların çocuklara yönel�k olası r�skler
konusunda farkındalık düzeyler�n�n
artırılmasını amaçlayan Bakanlık tarafından
düzenl� olarak, uzman konukların
katılımıyla Çocuk Dostu Söyleş� programları
gerçekleşt�r�l�yor. Yapılan son yayınımızda,
çocukların d�j�tal alanda karşı karşıya
olduğu r�sklerden b�r� olan “S�ber Zorbalık”
konusu ele alındı.

Bakanlığın YouTube kanalından canlı olarak
yayınlanan söyleş�, Genel Müdür Zel�ha
Sağlam, Prof. Dr. Osman Tolga Arıcak, Doç.
Dr. Gül Esra Atalay ve Hal�l İbrah�m İzg�’n�n
katılımıyla gerçekleşt�r�ld�.

Dünyada �nternet kullanımının yaygın
olduğu her ülkede, en başta gelen r�skler
arasında s�ber zorbalığın bulunduğunu
hatırlatan Genel Müdür Zel�ha Sağlam,
çocuklar ve gençler� etk�leyen bu sorun
alanına karşı mücadelen�n hep b�rl�kte
yapılması gerekt�ğ�n� söyled�. Sağlam şöyle
devam ett�, “konuyla �lg�l� çok sayıda
çalışmayı hayata geç�rd�k. D�j�tal alanlarda
çocuklarımızı olumsuz yönde etk�leyeceğ�n�
tesp�t ett�ğ�m�z �çer�klere müdahale
ed�yoruz. Profesyonel çalışanlar ve a�lelere
yönel�k, d�j�tal r�skler ve önlemler�
konusunda eğ�t�mler ver�yoruz. A�lelere
k�tap seç�m� konusunda rehberl�k
edeb�lmek �ç�n, uygun �çer�kl� k�tap l�stes�
oluşturulması ve d�j�tal alanın kullanımı
konusunda hazırladığımız rehberler de y�ne
konuyla �lg�l� yürüttüğümüz başlıca
çalışmalar arasında yer alıyor.“

Çocuk Dostu Söyleş�ler Devam Ed�yor:
S�ber Zorbalık
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S�ber zorbalık ned�r?
Görülme sıklığı ned�r?
En sık görülme b�ç�mler� nelerd�r?
Çocuk ve gençler neden s�ber zorbalık yapar?
S�ber zorbalık önlenemed�ğ�nde ne g�b� sonuçlara yol açar?
A�leler olarak önley�c� bağlamda neler yapab�l�r�z?
D�j�tal dünya ve yen� medya ortamları �let�ş�m� nasıl etk�led�?
İnternet ve sosyal medya çocuklar ve gençler�n �let�ş�m b�ç�mler�n� nasıl
etk�l�yor?
Yen� �let�ş�m b�ç�mler� s�ber zorbalık �ç�n nasıl b�r zem�n oluşturuyor?
S�ber zorbalığın önlenmes� �ç�n neler yapılmalı?
Mevcut d�j�tal kültür �let�ş�m� nasıl etk�lemekted�r, 

D�j�tal dünya b�reysel ve toplumsal �l�şk�ler� 

D�j�tal dünyanın toplumsal yaşamda 

S�ber zorbalıkla mücadele �ç�n, zorbalığın 

s�ber zorbalığa etk�ler� nelerd�r?

nasıl etk�led�?

oluşturduğu etk�ler s�ber zorbalığın sonuçları 
bakımından nasıl b�r r�sk faktörü oluşturuyor?

önlenmes�/azalması �ç�n nasıl b�r d�j�tal ve 
toplumsal kültüre �ht�yaç duyulmaktadır?

Prof. Dr. Osman Tolga Arıcak Doç. Dr. Gül Esra Atalay ve Hal�l İbrah�m İzg�’n�n konuk olarak
katıldığı Söyleş�de şu konu başlıkları ele alındı:

Neler Konuşuldu?

Yayınlar YouTube Kanalında
Bu öneml� konu başlıklarının yer aldığı söyleş� ve ser�n�n d�ğer yayınları, A�le ve
Sosyal H�zmetler Bakanlığı YouTube kanalından �zleneb�l�yor.

Vatandaşların konuyla �lg�l� ş�kâyetler�n� d�le get�reb�lecekler� b�r �hbar hattı olduğu b�lg�s�n�
de veren Genel Müdür Sağlam, “çocukların yazılı, görsel ve d�j�tal yayınların zararlarından
korunması amacıyla oluşturduğumuz Muzır İçer�klere Müdahale İhbar Platformu ve �hbar
hattımız �le bu alanda 7/24 esasıyla çalışan arkadaşlarımız var.

İhbar Hattı

Vatandaşlarımız, 530 918 11 17 numaralı hattımızdan hem s�ber zorbalık hem de
çocuklar �ç�n uygunsuz �çer�kler konusundak� �hbarlarını yapab�l�rler. 
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Çocukları Yalnız Bırakmayalım, Farkındalık ve 

Empat� Gel�şt�rmeler�ne Yardım Edel�m

Çocuklar henüz b�l�şsel ve f�z�ksel gel�ş�mler�n�
tamamlayamadıklarından; tehl�keler� fark
etme, �y�y�-kötüyü ayırt etme becer�ler� yeter�
kadar gel�şmed�ğ�nden yen� medya
kullanımlarında bazı r�skler barındırmaktadır.
Bu r�sklerden b�r� s�ber zorbalıktır.

İnternet ortamı ve sosyal medya, �nsanları b�r
araya get�rmekte; sosyal yaşam artık
�nternetten yürütülmekted�r. Ancak bu durum
özell�kle çocuklar �ç�n öneml� tehl�keler
barındırmaktadır. D�j�tal medyanın geleneksel
medyadan farklı bazı özell�kler� vardır:

Anon�ml�k: D�j�tal medyada kullanıcılar kend�
�s�mler�n� kullanmadan hesap açab�lmekte ve
faal�yetlerde bulunab�lmekted�r. Örneğ�n
çocuklar okulda problem yaşadıkları d�ğer
çocuklara anon�m hesaplardan s�ber zorbalık
yapab�l�r. Çevr�m�ç� ortamlarda yüz yüze
olmanın etk�s� ortadan kalktığı �ç�n daha fazla
ahlak� çözülme yaşanab�lmekted�r. S�ber
zorbalıkta kurban kend�s�n� tac�z eden k�ş�n�n
k�m olduğunu çoğu zaman b�lmez. Zorbalık
yapan k�ş�, kurbanın tanıdığı b�r� hatta en
yakın arkadaşı b�le olab�l�r.

Aranab�l�rl�k: Arama motorları sayes�nde ve
sosyal medya hesapları üzer�nden zaman ve
mekan engel�ne takılmadan herhang� b�r
�çer�ğe ulaşmak mümkündür. Eğer b�r çocuk
hakkında, �stenmeyen b�r �çer�k
oluşturulmuşsa bu her zaman �ç�n ulaşılab�l�r
durumdadır.

Kopyalanab�l�rl�k: Yen� medyada oluşturulan
b�r �çer�k sayısız kere kopyalanab�lmekte
böylece hızlıca dağıtılıp b�rçok �nsana
ulaşmaktadır. Bu s�ber zorbalığın etk�ler�n�n
katlanmasına sebep olmaktadır.

Söyleşi'den Notlar

Kalıcılık: Yen� medyadak� �çer�kler�n s�l�nmes�
zordur. S�lsen�z b�le, eğer b�r başkası
s�l�nmeden önce �çer�ğ� kayıt altına almışsa,
bunu tekrar yükleyeb�lmekted�r. Bunun çocuk
üzer�ndek� etk�s� ağır olmaktadır. Çocuk
hakkında yapılan yorumlar, oluşturmakta ve
yıllar sonra b�le karşısına çıkab�lmekted�r.

Yapılan araştırmalar okulda ve �nternette
yaşanan zorbalık arasında %85 örtüşme
olduğunu göstermekted�r. İnternettek�
zorbalığın büyük b�r kısmı okulda başlayan
zorbalığın devamıdır. O nedenle her şeyden
önce okullarda çocuklara akran zorbalığı ve
s�ber zorbalık konusunda farkındalık
kazandırılmalıdır. Çocuklarda empat�
yeteneğ�n� gel�şt�recek çalışmalar yapılmalıdır.
S�ber zorbalığın b�r suç olduğu, s�ber zorbalığa
uğradığında adl�/hukuk� merc�lere
başvurab�lecekler� anlatılmalıdır. 

Ebeveynler�n d�j�tal dünyada çocuklarını yalnız
bırakmamaları gerek�r. Baskıcı değ�l
paylaşımcı ve uzlaşımcı olunmalı, çocuğun
�nternette hang� adreslere g�rd�ğ�, k�mlerle
�let�ş�m kurduğu mümkün olduğunca tak�p
ed�lmel�d�r. S�ber zorbalığa uğrayan çocukların
büyük b�r kısmı bunu a�les�ne/öğretmen�ne
söylememekted�r. Bunun başlıca sebeb�
�nternete er�ş�mden mahrum bırakılma
korkusudur. İnternete ulaşım asla ödül-ceza
mekan�zması olmamalıdır. Ne yaşarsa yaşasın,
çok dramat�k tepk�ler almadan a�les�ne
söyleyeb�leceğ�n� b�len çocuk güvended�r.
İnternet kullanımına da�r kurallar çocukla
b�rl�kte bel�rlenmel� ve bu kurallara ebeveyn
de uymalı ve çocuklara rol model olmalıdır.

Doç. Dr. Gül Esra ATALAY

Üsküdar Ün�vers�tes�, İlet�ş�m Fakültes�,

İLİMER Müdürü 
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Empat�, Dayanışma G�b� İnsan� Değerler, 

Zorbalığın Yeşermes�n� Engelleyen Panzeh�rd�r

Hayatımızı değ�ş�k kompartımanlara
ayırıyoruz. Aslında b�r tane hayat var; bunun
�ç�nde de zorbalıklara maruz kalıyoruz.
Çözümler� bulab�lmek �ç�n sorunlara
�lerlemem�z gerek�yor. Ben bu konuda
çocukluğuma g�tme yolunu seçt�m. Fark
ett�m k� çok c�dd� zorbalıklara maruz kalmışız.
Bu hayatımızı çok c�dd� şek�lde etk�lem�ş.
Hep�m�z�n yaşadığı şeyler bunlar aslında,
üçüncü k�ş�lerden bahsetm�yoruz.
Kend�m�zden bahsed�yoruz: Hem zorbalığa
uğrayan hem zorbalık yapma
potans�yel�m�zden bahsed�yoruz.

Çocuklar pandem� dönem�nde çeş�tl�
sosyalleşme ortamları keşfett�ler.
WhatsatsApp grupları bunlardan b�r�.
Gruplara alınmamak çok bas�t g�b� görünüyor
ama b�r çocuğun en büyük problem�
olab�l�yor. Arkadaşlarının ondan habers�z
WhatsApp grubu açması ya da Zoom
toplantısı yapması çok c�dd� üzüntü
vereb�l�yor. Sadece kend�s�n�n değ�l b�r
arkadaşının bu haksızlığa uğraması da üzüntü
vereb�l�yor. 

D�j�tal ortam artık yaşadığımız ortam. Sosyal
kurallarımızın aslında hala geçerl� olduğu bu
ortam, sorumluluklarımızı haf�fletm�yor ama
b�raz rahatlık ver�yor hatta sorumluluklarımızı
yokmuş g�b� varsaymamızı sağlıyor. Özell�kle
yazışmalarda yüzünü görmed�ğ�m�z k�ş�lere
çok daha rahat b�r şeyler aktarab�l�yoruz.

Pek� çok fazla sosyal medyada vak�t
geç�rmem�z çocuklarımıza yönel�k b�r s�ber
zorbalık mıdır?

El�mdek� zarar vereb�lme materyal� d�j�tal b�r
araç ve çocuğumu �hmal ed�yorum, ben fazla

vak�t geç�rd�ğ�m �ç�n o da başka k�ş�lerden
bunun hıncını çıkarmak �steyeb�l�r m�? İşte
bunları sürekl� kontrol etmem�z gerek�r.

Daha b�r sene önces�ne kadar çocuklarımızın
tabletler�n� almaya çalışıyorduk, pandem�den
dolayı bambaşka gerçekler�m�z ortaya çıktı.
Arkadaşlarınla burada sosyalleş d�yoruz.
Çocuklar daha az şeye maruz kaldığı �ç�n daha
az yıpranab�l�yorlardı ama bugün daha fazla
maruz kaldıkları �ç�n kanıksayab�l�yorlar. 

Çocuklarımıza zor durumdak� çocukların
hayata tutunab�lme mücadeleler�n� anlatırsak,
mutluluğu küçük şeylerde bulab�lme
becer�s�n� ve dayanışma duygusunu
aşılayab�l�rsek ve böylece nasıl güzel b�r
hayata sah�p olab�lecekler�ne da�r değerler�
öğreteb�l�rsek bunlar zaten zorbalığın �çer�den
yeşermes�n� engelleyecek b�r panzeh�r hal�ne
gel�yor.

S�ber zorbalığa karşı ver�lecek mücadelede
tanımı doğru koyduğumuzu düşünüyorum.
Bu b�r zorbalık ve d�j�tal zorbalık ve sonucu
çok c�dd�. Bu konuyla �lg�l� ulusal ve
uluslararası düzeylerde pol�t�kaların
gel�şt�r�lmes� ve koal�syonların oluşturulması
gerekt�ğ�n� düşünüyorum. Dumansız Hava
Sahası kampanyasının toplumu nasıl
dönüştürdüğünü, traf�k kazalarının
kampanyalarla nasıl azaltıldığını düşünel�m.
Türk�ye’n�n sosyal kampanyaları başarıya
ulaştırma konusunda güzel b�r s�c�l� var. Bunu
d�j�tal zorbalığa karşı da hayata geç�reb�l�r�z.
Zorbalık �nsanlığa ve h�çb�r�m�ze yakışmaz.
Kend�m�ze çocuklarımıza geleceğ�m�ze ayna
tutmalıyız.

Hal�l İbrah�m İZGİ

Yazar

Söyleşi'den Notlar
Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğü E-Bülten, N�san 2021 , Sayı: 10
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Söyleşi'den Notlar
S�ber Zorbalık Ned�r?

S�ber zorbalık oldukça yen� b�r kavram olup
yaklaşık y�rm� yıllık b�r geçm�ş� vardır.
Geleneksel zorbalık �le büyük benzerl�k
göstermekted�r. S�ber zorbalığı geleneksel
zorbalığın d�j�tal dünyada vücut bulmuş şekl�
olarak düşüneb�l�r�z.

S�ber zorbalık, b�r k�ş� veya b�r gurubun b�r
başka k�ş�ye veya guruba zarar vermek
farkındalığıyla, zarar vermek b�l�nc�yle b�lg�
�let�ş�m teknoloj�ler�n� kullanarak tekrarlayıcı
tarzda yapmış olduğu davranışlardır. B�r
davranışın s�ber zorbalık olab�lmes� �ç�n
mutlaka b�lg�sayar, �nternet ve cep telefonu
g�b� b�lg� �let�ş�m teknoloj�ler�n�n kullanılması
gerek�yor. Aks� takd�rde bu geleneksel b�r
zorbalık olacaktır.  İk�nc� husus mutlaka b�r
zarar  verme  farkındalığının  olması gerek�yor,

yapanın karşısındak� k�ş�ye mağdur�yet
yaratacağının, zarar vereceğ�n�n b�l�nc�nde
olması gerek�yor. Bazı durumlarda b�r kasıt
olması gerekm�yor çünkü çocuklar, gençler
bunu şaka, eğlence, oyun amacıyla da
yapab�lmekted�rler.  Üçüncü öneml� husus da
bunun tekrarlanması gerek�yor. B�r kez
yapıldığında b�z buna s�ber saldırı d�yoruz
fakat tekrarlandığı zaman zorbalık �sm�n�
alıyor. Bu tekrar her zaman k�ş�n�n aynı
davranışı tekrar etmes� şekl�nde olması
gerekm�yor. Burada teknoloj�n�n doğası gereğ�
bazen tekrar kend�l�ğ�nden oluşuyor. 

Örneğ�n b�r çocuk arkadaşının �stemed�ğ� b�r
resm�n� sosyal medyada b�r kere paylaşıyor
fakat o başkaları tarafından kopyalanıyor
çoğaltılıp otomat�k olarak tekrar etm�ş oluyor. 

S�ber Zorbalığın Görülme B�ç�mler�

S�ber zorbalığın �k� ana türü bulunmaktadır:
B�r�s� tekn�k temell� elektron�k s�ber zorbalıktır.
Burada k�ş�n�n şahs�yet�ne, �t�barına zarar
vermekten çok b�r kurumun tüzel k�ş�l�ğ�ne ya
da b�r yazılım ve donanım s�stem�ne zarar
vermek amaçlanmaktadır. Bu da bell� b�r
tekn�k becer� ve donanım gerekt�rmekted�r.
Bununla b�rl�kte sosyal h�zmet uzmanlarını,
ps�kologları ve eğ�t�mc�ler� �lg�lend�ren s�ber
zorbalık türü �se daha çok �let�ş�m temell� s�ber
zorbalıktır. Burada b�r yazılım ve donanıma
zarar vermekten çok karşıdak� k�ş�n�n
k�ş�l�ğ�ne, �t�barına, saygınlığına zarar vermek,
korkutmak, yıldırmak, küçük düşürmek
amaçlanmaktadır.

Çocuklar ve gençlerle yapılan çalışmalarda en
çok gözlenen s�ber zorbalık davranışları
şunlardır: İs�m takmak, alay etmek, tehd�t
etmek, arkadaşının s�gara �çt�ğ�, kopya çekt�ğ�

g�b� paylaşılmasını �stemeyeceğ� gerçek b�r
davranışını �fşa etmek, b�r k�ş� �le �lg�l� gerçek
olmayan söylent�ler yaymak, b�r k�ş�n�n rızası
olmadan resm�n� ya da v�deosunu yayınlamak,
b�r k�ş�ye a�t e-ma�l hesabı ya da sosyal medya
paylaşım s�tes�n�n ş�fres�n� ele geç�r�p, g�zl�ce
e-ma�l adres�ne ya da o k�ş�n�n sosyal medya
hesabına g�r�p o k�ş�n�n hoşuna g�tmeyecek
değ�ş�kl�kler yapmak, �nternettek� b�r
ortamdan, sosyal paylaşım s�tes�nden ya da
oyun ortamından arkadaşını dışlamak g�b�
davranışlar. 

Burada d�kkat çeken husus, s�ber zorbalığın
geleneksel zorbalıkla çoğu zaman b�rl�kte de
görüleb�lmes�d�r. Bu tür vakalarda b�rb�r�n� h�ç
tanımayan çocuklar olab�ld�ğ� g�b� çoğunlukla
zorba ve mağdurun b�rb�r�n� tanıdığı
görülmekted�r.
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Söyleşi'den Notlar

S�ber Zorbalığın Yaygınlığı

Gençler�n ortalama %20’s�n�n s�ber zorbalık
yaptığını, %25’�n�n de s�ber mağdur olduklarını
görüyoruz. Türk�ye’de yapılan çalışmalara
baktığımızda s�ber zorbalık yapma oranlarının
%16 �le %48 arasında; mağdur olmanın da %6
�la %54 arasında değ�şt�ğ�n� görüyoruz. Türk�ye
ortalamasını aldığımızda hem zorbalık
yapmak, hem de mağdur olmak açısından
dünya ortalamasının üzer�nde olduğunu
görüyoruz. 

S�ber Zorbalığın Nedenler�

S�ber zorbalığın nedenler�n� şu şek�lde
sıralayab�l�r�z: öç/�nt�kam alma duygusu, farklı
görüşlerden olan k�ş�ler� cezalandırma arzusu,
popüler olma arzusu, düşük özgüven ve
özsaygı, a�le �ç�nde yaşanan sorunlar, akıl
sağlığı problemler�, son olarak da çocukların
oyun ve eğlence amacı. 

Bu Konuda Neler Yapılab�l�r?

Aslında gerçek anlamda sorun s�ber zorbalık
değ�ld�r. S�ber zorbalık gerçek sorunun
görünen yüzüdür. B�z�m çocuklara ve
gençlere teknoloj�y� doğru kullanma, sosyal
becer�ler� kazandırma eğ�t�m� vermem�z
gerek�yor. Çocukların aslında b�rb�rler�ne nasıl
davranacakları, �nternet ortamında, sanal
ortamda b�rb�rler�yle nasıl yazışacakları veya
böyle b�r şey başlarına geld�ğ�nde kend�ler�n�
nasıl koruyacaklarına �l�şk�n fazla b�lg�ler�
bulunmamaktadır. İlkokulda Hayat B�lg�s� ve
Sosyal B�lg�ler dersler�n�n �çer�s�ne yed�r�lmek
suret�yle ve daha sonra D�j�tal Vatandaşlık adı
altında ders programları oluşturulmak
suret�yle çocukların ve gençler�n teknoloj�y�
doğru, sağlıklı, ver�ml� kullanmalarını
sağlayacak eğ�t�mler ver�lmes� gerek�yor. Y�ne
sosyal becer� eğ�t�mler�n�n ver�lmes� gerek�yor.

Empat�, merhamet, hoşgörü, saygı g�b� öneml�
�nsan� değerler�n çocuklara kazandırılması
gerek�yor. Sorunlu davranışlar karşımıza
bazen s�ber zorbalık, bazen ş�ddet, bazen de
bağımlılık olarak çıkıyor. Burada sorunun
görünen yüzünü değ�l onun arka plandak�
gerçek yüzünü görüp bu konuda a�lelere
rehberl�k etmem�z gerek�yor.

S�ber Zorbalık Önlenmed�ğ�nde

Ortaya Çıkab�lecek Sorunlar 

Çocuğun kend�s�ne olan saygısını y�t�rmes�ne
neden olab�l�r. Başkalarının gözünde
saygınlığını y�t�reb�l�r. D�ğer �nsanlarla ve
a�les�yle �l�şk�ler� bozulab�l�r. Okul başarısı ve
okulu terk durumları görüleb�l�r. Kaygı ve
depresyon gel�şeb�l�r. En kötüsü de �nt�hara
teşebbüs gerçekleşeb�l�r. 

Prof. Dr. Osman Tolga ARICAK

Hasan Kalyoncu Ün�vers�tes�, Ps�koloj�

Bölümü
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23 N�san Çocuk Evler�m�zde Coşkuyla
Kutlandı
İller�m�zden 23 N�san Ulusal Egemenl�k ve Çocuk Bayramımız 81 İl Müdürlüğümüzde  ve bağlı
tüm kuruluşlarımızda, çocuklarımızın katılımıyla coşkuyla kutlandı. İşte bu kutlamalardan b�r
kaç kare. 
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Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayy�p Erdoğan çocuklarımızla b�r araya geld� ve
çocuklarımıza çeş�tl� hed�yeler verd�.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayy�p Erdoğan Çocuklarımızla B�r
Araya Geld�

Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğü E-Bülten, N�san 2021 , Sayı: 10

14



Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğü E-Bülten, N�san 2021 , Sayı: 10

Çocukların hayaller� k�tap hal�ne get�r�ld�

A�le ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı, 81 şeh�rdek� korunma altında bulunan çocukların yaptığı
res�mler� ve geleceğe da�r hayaller�n� b�r k�tapta derled�. K�tapta yer alan res�mler çocukların
zeng�n duygu dünyalarından süzülüp gelen özgün çalışmalardan oluşuyor. Ortaya çıkan
çalışmalarda çocukların hayvanlara ve doğaya olan tutkusunun ön planda olduğu, dünyayı ve
�nsanları güzel algıladıkları, canlı renkler� kullanmayı çok sevd�kler� d�kkat çekt�. 81 �lden 81
resm�n yer aldığı k�tapta, her �lden b�r çocuğun gelecekle �lg�l� kurduğu hayaller okuyanları
duygulandırdı.

Ben�m Dünyam k�tabından cümleler

K�tapta yer alan res�mler�n altında, çocuklar tarafından d�le get�r�len hayallerden bazıları
şöyle:

81 Şeh�rdek� Çocuklar, “Ben�m
Dünyam” Ded�

"Buhar �le çalışan b�r araba yapmak
�st�yorum." 

"Avukat olmak ve b�r�ler�ne yardım etmek
�st�yorum." 

"B�l�m adamı olup teknoloj�k �lerlemeye katkı
sağlamak �st�yorum." 

"Dünyadak� tüm hayvanları doyurmak ve
barındırmak �st�yorum." 

"Tüm oyuncaklara sah�p olmak �sterd�m."

"İy�l�kler kötülükler� yens�n �st�yorum." 

"Dünyadak� bütün çocukların b�s�klet�n�n olmasını ve Dünyanın şekerden oluşmasını
�st�yorum."

"Doğa, atmosfer ve �nsan hayatını zeh�rleyen tüm k�myasalların gelecekte kullanılmamasını
�sterd�m." 

"Düşünceler�m� b�r k�taba dökmek ve bu k�tabın b�rçok k�ş� tarafından okunmasını
�st�yorum."
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"Tüm dünya d�ller�n� ve sayısal dersler�n� çok �y� b�lmek �st�yorum."
 
"Cov�d- 19 olmadan öncek� dünya �le ş�md�k� dünyanın yer değ�şt�rmes�n� �sterd�m." 

"İy� b�r ç�ftç� olup sıradışı b�r tarım yapmayı hayal ed�yorum." 

"Gelecekte zaman mak�nes� yapıp, bütün �nsanların ben� tanımasını �st�yorum." 

"Sınırsız şarj kapas�tes� olan telefon �cat etmek �st�yorum." 

"B�lg�sayar yazılımlarının daha güçlü olmasını, yapay zekanın gel�şt�r�lmes�n� �sterd�m."

"Dünyadak� tüm ülkeler�n eş�t haklara sah�p olduğu b�r gelecek �ster�m." 

"Gelecekte ger� dönüşüm hakkında bütün dünyada ses yapacak projeler yapmak
�st�yorum." 

"İler�de elektr�kl� motor yaparak, yaşanacak kar fırtınasından �nsanları korumak �ster�m."

"Türkler�n uzaya çıkmasını �st�yorum." 

"Ç�kolata ve dondurma fabr�kası kurup herkese dağıtmak �ster�m." 

"Müz�kle �ç �çe olan b�r dünya hayal ed�yorum." 

"Dünyada çocuk sayısı kadar ked� olsun." 

"Gelecekte kalp kırıklığına �y� gelecek �laç üret�lmel�." 

"Uzayda şeh�r kurulmasını �sterd�m."

"Sevg� b�r ç�çek olsaydı, bütün dünyayı kaplasaydı."

www.a�le.gov.tr/chgm/sayfalar/ben�m-dunyam-cocuklar�m�z�n-hayaller�-
ve-res�mler�/

K�taba aşağıdak� l�nkten veya akıllı
telefonunuzun kamerasına Karakod'u

okutarak ulaşab�l�rs�n�z.
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A�le ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı'nca hazırlanan Çocuk Pol�t�kaları Ser�s�; çocuk alanında
çalışanlara, akadem�syenlere, öğrenc�lere, paydaşlara ve kamuoyuna çocuk pol�t�kaları
hakkında b�l�msel temell� b�lg�y� sunmak amacıyla kısa b�r süre önce yayın hayatına g�rm�şt�.
Bakanlık, ser�n�n “Çocuk Hakları ve Türk�ye Uygulaması” �s�ml� �k�nc� yayınını kamuoyu �le
paylaştı.

Yayında; çocuk haklarını düzenleyen temel uluslararası belgeler ve Türk�ye’dek� uygulamalara
yer ver�ld�. Ayrıca çocukluk kavramı ve çocuk haklarının Dünyadak� tar�hsel gel�ş�m sürec�,
günümüzde çocuk haklarına ışık tutan uluslararası belgeler ve çocukların temel hakları
�ncelend�. Türk�ye’de çocuk haklarının gel�ş�m�ne yön veren kültürel ve tar�hsel temeller �le
mevcut pol�t�ka ve uygulamalara �l�şk�n kapsamlı örnekler ele alındı.

Makalen�n tümüne aşağıdak� l�nkten veya akıllı telefonunuzun
kamerasına Karakod'u okutarak ulaşab�l�rs�n�z.

www.a�le.gov.tr/chgm/sayfalar/cocuk-pol�t�kalar�-ser�s�-23-n�san-ozel-
yay�n�/

Çocuk Pol�t�kaları Ser�s� İk�nc� Özel
Yayını Çıktı

Her ay düzenl� olarak çıkması
planlanan ser�n�n her sayısında, çocuk
alanıyla �lg�l� özel b�r konu başlığı
Bakanlığın pol�t�ka ve uygulamaları
çerçeves�nde ele alınacak.
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Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğü
tarafından �l müdürlükler�nde görev yapan
personel�n güçlend�r�lmes�ne yönel�k
gerçekleşt�r�len çalışmalar devam ed�yor. 

Salgın dönem�nde çocuk alanındak� bütün
konuları �çerecek şek�lde düzenlenen
b�lg�lend�rme ve �st�şare toplantılarının b�r
yen�s� Çocuklar Güvende Programı, Mob�l
Ek�p ve Mob�l Çocuk Sosyal H�zmet
çalışmaları aracılığıyla r�sk altında bulunan
çocuklar �ç�n çalışmalar yapan personel�n
katılımıyla gerçekleşt�r�ld�.

Rehberl�k ve karşılıklı görüş alışver�ş� �le
yapılan toplantılarla; okullar ve sahada r�sk
altında bulunan çocukları tesp�t ederek, bu
çocukların r�sklerden korunmasına yönel�k
çalışmalar yürüten personel�n
güçlend�r�lmes� hedeflen�yor.

Çocuklar İç�n Bölgesel İst�şare
Toplantıları

Açılışı Genel Müdür Zel�ha SAĞLAM
tarafından gerçekleşt�r�len toplantılar, yed�
bölgeden personeller�n katılımıyla yed� ayrı
oturum hal�nde çevr�m�ç� olarak yapıldı. 

Her b�r oturuma, b�r bölgede yer alan �llerde
görev yapan çalışanların katıldığı
toplantılarda; sayısı artırılarak, kalıcı b�r
h�zmete dönüştürülen Çocuklar Güvende,
Mob�l Ek�p ve Mob�l Çocuk Sosyal H�zmet
B�r�mler�n�n sahada yürüttüğü çalışmalar
ele alındı. 

Ek�pler�n çalışmalarını etk�nleşt�rmek �ç�n
yapılması gerekenler hakkında katılımcılara
ayrıntılı b�lg�ler aktarıldı ve karşılıklı görüş
alışver�ş�nde bulunuldu.
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Alan taraması �le çocukların sokakta
karşı karşıya bulunduğu r�sklere �l�şk�n
nedenler� araştıran mob�l ek�pler
tarafından, daha sonra yürüttüğü
aşamalı çalışmalarla, çocuklar ve
a�leler�n�n �ht�yaç duydukları sosyal
h�zmet ve yardımlarla desteklenmes�n�
sağlanıyor. Daha önce 174 olan Mob�l
Çocuk Sosyal H�zmet B�r�mler� 241’e
yükselt�lerek, %38,5 oranında artırıldı.
Yapılan okul ve a�le z�yaretler�nde
24.250’s� çocuk olmak üzere 59 b�ne
yakın (58.124) görüşme gerçekleşt�r�ld�.

Çocuklar Güvende Programı
çerçeves�nde yapılan çalışmalarla da,
r�sk grubunda bulunan çocuklar
Bakanlığın sosyal h�zmet modeller� �le
desteklen�yor. Uzmanlar tarafından,
Çocuklar Güvende Programı
kapsamında bugüne kadar 60 b�ne
yakın (59.275) çocukla görüşme
gerçekleşt�r�ld�.

Çocuk ve A�le �le Özel
Çalışma

Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğü
bünyes�nde kurulan Mob�l Ek�pler �le
Mob�l Çocuk Sosyal H�zmet B�r�mler�
aracığıyla, farklı r�sk gruplarındak�
çocuklara yönel�k sokakta ve okullarda
çalışmalar yapılıyor. Çocuklar Güvende
Programı kapsamında farklı r�sk
grubunda bulunan çocuklar sosyal
h�zmet merkezler� aracılığı �le �zlemeye
alınarak gerekt�ğ�nde Bakanlığın sosyal
h�zmet modeller� �le desteklen�yor.

Çocukların r�sklerden korunmasına
yönel�k koruyucu ve önley�c� h�zmetler
kapsamında oluşturulan mob�l
h�zmetler, sahadan gelen olumlu ger�
b�ld�r�mler üzer�ne kalıcı h�zmetler
hal�ne get�r�ld�. Sokakta farklı r�sk
gruplarındak� çocuklara yönel�k h�zmet
yürüten Mob�l Ek�p sayısı 139’dan 274’e
yükselt�lerek %97.1 oranında artış
gösterd�. Mob�l Ek�p h�zmet�
kapsamında bugüne kadar 24 b�ne
yakın (23.885) çocuğa destek sağlandı.

Mob�l Ek�pler�n
Sayısında Öneml� Artış
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Modülün rev�ze ed�lmes�yle beraber
geçt�ğ�m�z günlerde Çocuk H�zmetler�
Genel Müdürlüğü tarafından “Çocuklarda
Mahrem�yet B�l�nc�” eğ�t�c� eğ�t�m�
gerçekleşt�r�ld�. Çevr�m�ç� olarak ver�len
eğ�t�me, Bakanlığa bağlı kuruluşlarda
çocuk h�zmetler� alanında görev yapan
meslek elemanı ve yönet�c�ler katıldı.

Bakanlık, çocuk h�zmetler� alanında çalışan
personel�n ve h�zmet sunulan a�leler�n
desteklenmes� amacıyla, 2018 yılında
hazırlanan “Mahrem�yet Eğ�t�m� Modülü”
�le İl Müdürlükler� bünyes�nde bulunan
çocuk h�zmetler� b�r�m�nde görevl� tüm
personel, Sosyal Ekonom�k Destek (SED)
h�zmet�nden yararlanan a�leler, Bakanlığa
bağlı özel kreş ve gündüz bakım evler�nde
görev yapan çalışanlar, vel�ler ve koruyucu
a�leler� kapsayacak şek�lde bugüne kadar
yaklaşık 90 b�n k�ş�ye eğ�t�m ver�ld�.

A�le ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı
tarafından tüm çocuklara sosyal hayatın
�ç�nde kend� özel alanını koruyab�lme, d�ğer
�nsanların özel�ne saygı duyarak kend�s� �le
çevres� arasında sağlıklı sınırlar koyab�lme
becer�s� kazandırmak amacıyla hazırlanan
“mahrem�yet eğ�t�m�” modülü rev�ze
ed�lerek, “Çocuklarda Mahrem�yet B�l�nc�”
eğ�t�m modülü hazırlandı.

Koronav�rüs salgını neden�yle yüz yüze
yapılamayan eğ�t�mler�n, uzaktan eğ�t�m
platformları kullanılarak gerçekleşt�r�lmes�
�ç�n Bakanlık uzmanları tarafından tekrar
üzer�nde çalışma yapıldı. Modül, sahadak�
çalışanların ger� b�ld�r�mler� �le �ht�yaçlar göz
önüne alınarak rev�ze ed�ld�. 

Rev�ze ed�len modülde, Mahrem�yet,
Gel�ş�m Dönemler�ne Göre Mahrem�yet,
Bebekl�k Dönem�nde Mahrem�yet, Okul
Önces�   Dönemde  Mahrem�yet,  İlköğret�m
Dönem�nde Mahrem�yet, Ergenl�k
Dönem�nde Mahrem�yet, D�j�tal
Mahrem�yet ve İst�smar Mağduru Çocuğa
Yaklaşım g�b� başlıklar yer alıyor.

"Mahrem�yet Eğ�t�m�” Modülü Rev�ze
Ed�ld�
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Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğü E-Bülten, N�san 2021 , Sayı: 10

Çocuk Evler� S�tes� ve Çocuk Evler�nde kalan
10-18 yaş grubundak� amatör veya
profesyonel olarak fotoğrafçılık �le �lg�lenen
çocuklarımıza N�san ayında zoom
üzer�nden Fotoğrafçılık Eğ�t�m� ver�ld�.
Genel Müdürümüz Sayın Zel�ha Sağlam’ın
açılış konuşması �le başlayan eğ�t�m 425
bağlantı noktasından çocuklarımızın
katılımı �le gerçekleşt�r�ld�.

Çocuklarımıza Çevr�m�ç� Fotoğrafçılık
Eğ�t�m�

Bakanlık Müşav�r�m�z İbrah�m ERDOĞAN
tarafından ver�len eğ�t�mde çocuklarımıza
fotoğrafçılık �le �lg�l� temel b�lg�ler ver�ld� ve
fotoğrafçılıkla �lg�l� merak ett�kler� sorular
yanıtlandı.
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D�yarbakır

Çocukların c�ns�yete göre dağılımları (2020)

2 Çocuk Evler� S�tes� (ÇES)
Çocuk Evler� Koord�nasyon Merkez�ne
(ÇEKOM) bağlı h�zmet veren 22 Çocuk Ev�
2 Çocuk Koruma İlk Müdahale ve
Değerlend�rme B�r�m� (ÇOKİM)
3 Çocuk Destek Merkez� (ÇODEM)
9 Sosyal H�zmet Merkez� (SHM)
29 Özel Kreş ve Gündüz Bakımev�
Koruyucu A�le ve Evlat Ed�nme B�r�m�

�le h�zmet vermekted�r.

D�yarbakır �l� nüfusunun

% 38,33'ü (683.601)
0-17 yaş grubu çocuklardan oluşmaktadır.

D�yarbakır �l� toplam çocuk nüfusu
Türk�ye'dek� toplam çocuk nüfusunun
(22.750.657) % 3'ünü oluşturmaktadır.

Erkek
350.064

%51,2

Kız
333.537

%48,8

2020 yılı D�yarbakır �l� nüfusu toplam: 

1.783.431

D�yarbakır �l�m�z, Güneydoğu Anadolu
Bölges�'nde yer alan şeh�rler�m�zden b�r�s�d�r.

TÜİK ver�ler�ne göre;

D�yarbakır A�le ve Sosyal
H�zmetler İl Müdürlüğü

D�yarbakır �l�nde �kamet eden çocuklarımıza:

Sosyal ve Ekonom�k Destek H�zmet� (SED):
2020 yılında 5.113 çocuğumuza toplam
38.832.192,44 TL SED yardımı yapıldı. SED
H�zmet�n�n Etk�nl�ğ�n�n Artırılması amacıyla
gerçekleşt�r�len Okul Destek Projes�
kapsamında 2020 yılında 105 çocuğumuza
eğ�t�m ve materyal desteğ� sağlandı.

Koruyucu A�le H�zmet�: 2021 yılı Mart ayı �t�bar�
�le koruyucu a�le yanında h�zmet alan çocuk
sayımız 86 oldu.

Evlat Ed�nme H�zmet�: 2019 yılından bu yana
40 çocuğumuz evlat ed�nme h�zmet�nden
faydalandı.

Bakım H�zmetler�

İl Müdürlüğümüze bağlı çocuk bakım
kuruluşlarımızda toplam 253 çocuğumuz
f��len h�zmet almaktadır. 2021 yılında 26
çocuğumuz a�le yanına döndürüldü

D�yarbakır İl�nde Çocuklarımıza
Yönel�k H�zmetler

A�le Odaklı Yaklaşımlar

Çocuk Hakları Kom�tem�ze bağlı 492 üye
çocuk bulunmaktadır.

Bakım Sonrası İzleme ve Rehberl�k 

Çocuk Hakları Kom�tes�

Kuruluş bakımından ayrılan gençler�m�zden
2020 yılında 39’u kamu kurumlarında, 6’sı özel
sektör pr�m teşv�k� kapsamında özel sektörde
�st�hdam ed�ld�.
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Res�m etk�nl�kler�m�z �le resme �lg� duyan
çocuklarımızın kend�s�n� res�mde
gel�şt�rmes�ne yardım ed�yoruz.

Çocuklarımıza satranç öğret�yoruz ve hem yüz
yüze hem onl�ne satranç oynamalarını
destekl�yoruz.

Açık alanlarda düzenled�ğ�m�z spor etk�nl�kler�
�le çocuklarımızın sporu sevmes�n� ve b�l�nçl�
sporcular olarak yet�şmeler�n� sağlıyoruz.

Evlerde gerçekleşt�rd�ğ�m�z spor etk�nl�kler� �le
çocuklarımızın evde kaldıkları dönemde sporla
�lg�lenmeler�n� sağlıyoruz.

Çocuklarımızın hayvanları yakından tanımasını
sağlıyor, onlara hayvan sevg�s� aşılıyoruz.

Ağaç d�kme ve b�tk� yet�şt�rme etk�nl�kler� �le
çocuklarımızın doğayı tanımasını ve doğayı
seven b�reyler olarak yet�şmeler�n�
destekl�yoruz.

D�yarbakır İl�ndek� Faal�yetlerden Örnekler
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Masa ten�s� etk�nl�kler� �le çocuklarımızın boş
zamanlarını ver�ml� ve eğlencel� geç�rmeler�n�
sağlıyoruz.

Ders çalışma ve k�tap okuma salonlarımız �le
çocuklarımızın öğrenme süreçler�n�
destekl�yoruz.

Ders çalışma saatler�m�z� ve ortamımızı
çocuklarımız �ç�n en uygun şek�lde planlıyor ve
düzenl�yoruz.

Puzzle etk�nl�kler� �le çocuklarımızın boş
zamanlarını ver�ml� ve eğlencel� geç�rmeler�n�
sağlıyoruz.

2020 yılında düzenlenen L�seler Arası Satranç Turnuvasında Abdülkad�r (16 yaş) �k�nc�
oldu.

2020 yılında �l genel�nde düzenlenen Yazıyorum-Ç�z�yorum Etk�nl�ğ�nde res�m dalında
Sevg� (13 yaş) b�r�nc�; M. Hulus� (15 yaş) �k�nc�; Barış (16 yaş) üçüncü oldu. Aynı yarışmada
ş��r dalında A. İmran (13 yaş) b�r�nc�; Ercan (18 yaş) �k�nc� oldu.

D�yarbakır İl�ndek� Çocuklarımızın Başarıları
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Ed�rne

Çocukların c�ns�yete göre dağılımları (2020)

1 Çocuk Evler� S�tes� (ÇES)
Çocuk Evler� Koord�nasyon Merkez�ne
(ÇEKOM) bağlı h�zmet veren 14 Çocuk Ev�
1 Çocuk Koruma İlk Müdahale ve
Değerlend�rme B�r�m� (ÇOKİM)
2 Sosyal H�zmet Merkez� (SHM)
9 Özel Kreş ve Gündüz Bakımev�
Koruyucu A�le ve Evlat Ed�nme B�r�m�

�le h�zmet vermekted�r.

Ed�rne �l� nüfusunun

% 18,07's� (73.688)
0-17 yaş grubu çocuklardan oluşmaktadır.

Ed�rne �l� toplam çocuk nüfusu
Türk�ye'dek� toplam çocuk nüfusunun
(22.750.657) % 0,32's�n� oluşturmaktadır.

Erkek
37.914

%51,5

Kız
35.774

%48,5

2020 yılı Ed�rne �l� nüfusu toplam: 

407.763

Ed�rne �l�m�z, Marmara Bölges�'nde yer alan
şeh�rler�m�zden b�r�s�d�r.

TÜİK ver�ler�ne göre;

Ed�rne A�le ve Sosyal H�zmetler İl
Müdürlüğü

Ed�rne �l�nde �kamet eden çocuklarımıza:

Sosyal ve Ekonom�k Destek H�zmet� (SED):
2020 yılında 2.205 çocuğumuza toplam
12.163.875 TL SED yardımı yapıldı. SED
H�zmet�n�n Etk�nl�ğ�n�n Artırılması amacıyla
gerçekleşt�r�len Okul Destek Projes�
kapsamında 2020 yılında 70 çocuğumuza
eğ�t�m ve materyal desteğ� sağlandı.

Koruyucu A�le H�zmet�: 2021 yılı Mart ayı �t�bar�
�le koruyucu a�le yanında h�zmet alan çocuk
sayımız 64 oldu.

Evlat Ed�nme H�zmet�: 2019 yılından bu yana
11 çocuğumuz evlat ed�nme h�zmet�nden
faydalandı.

Bakım H�zmetler�

İl Müdürlüğümüze bağlı çocuk bakım
kuruluşlarımızda toplam 139 çocuğumuz f��len
h�zmet almaktadır. 2021 yılında 29
çocuğumuz a�le yanına döndürüldü.

Ed�rne İl�nde Çocuklarımıza
Yönel�k H�zmetler

A�le Odaklı Yaklaşımlar

Çocuk Hakları Kom�tem�ze bağlı 160 üye
çocuk bulunmaktadır.

Bakım Sonrası İzleme ve Rehberl�k 

Çocuk Hakları Kom�tes�

Kuruluş bakımından ayrılan gençler�m�zden
2020 yılında 19’u kamu kurumlarında �st�hdam
ed�ld�.
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Çocuklarımızın müz�ğe yatkınlıklarını ortaya
çıkarmalarını ve b�r enstrüman çalmayı
öğrenmeler�n� sağlıyoruz.

Ders çalışma saatler�m�z� ve ortamımızı
çocuklarımızın �ç�n en uygun şek�lde planlıyor
ve düzenl�yoruz.

Görsel sanatlar atölyeler�m�z �le çocuklarımızın
hem yaratıcıklarını ortaya çıkarıyor hem de el
becer�ler�n�n gel�şmes�n� ve boş zamanlarını
ver�ml� geç�rmeler�n� sağlıyoruz.

Yaratıcı drama etk�nl�kler� �le çocuklarımızın
kend�n� �fade etme, sosyal �l�şk�ler�n�n
gel�şmes�, grup çalışmasına uyum sağlama
becer�ler� kazanmalarını sağlıyoruz. 

Res�m etk�nl�kler�m�z �le resme �lg� duyan
çocuklarımızın kend�s�n� res�mde
gel�şt�rmes�ne yardım ed�yoruz.

Park etk�nl�kler�m�z �le çocuklarımızın açık
alanlarda eğlencel� ve ver�ml� zaman
geç�rmes�n� sağlıyoruz.

Ed�rne İl�ndek� Faal�yetlerden Örnekler
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Ed�rne İl�ndek� Çocuklarımızın Başarıları

2020 yılında �l genel�nde düzenlenen 15 Temmuz konulu res�m ve ş��r yarışmasında ş��r
dalında Kader (17 Yaş) b�r�nc� oldu. Aynı yarışmada res�m dalında G�zem (17 Yaş) b�r�nc�;
Em�ne (15 Yaş) �k�nc�; Bahar (16 Yaş) üçüncü oldu.

2020 yılında düzenlenen Halter Yıldız Kız ve Erkek Grup Müsabakasında Kanber (14
yaş) b�r�nc� oldu.

2020 yılında �l genel�nde düzenlenen Yazıyorum-Ç�z�yorum Etk�nl�ğ�nde res�m dalında
Cansu (11 yaş) b�r�nc�; Ceyda (11 yaş) �k�nc�; Kanber (14 yaş) üçüncü; Berkay (10 Yaş)
dördüncü oldu. Aynı yarışmada ş��r dalında Naz�le (14 yaş) b�r�nc� oldu.

Fen atölyeler�m�zde çocuklarımızın dünyayı
daha �y� anlamalarını ve b�l�me merak
duymalarını sağlıyoruz.

Yazılım ve tasarım atölyeler�m�z �le
çocuklarımızın hem tasarım öğrenerek meslek�
becer� kazanmalarını sağlıyoruz.
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Iğdır

Çocukların c�ns�yete göre dağılımları (2020)

Çocuk Evler� Koord�nasyon Merkez�ne
(ÇEKOM) bağlı h�zmet veren 5 Çocuk Ev�
1 Çocuk Koruma İlk Müdahale ve
Değerlend�rme B�r�m� (ÇOKİM)
2 Sosyal H�zmet Merkez� (SHM)
4 Özel Kreş ve Gündüz Bakımev�
Koruyucu A�le ve Evlat Ed�nme B�r�m�

�le h�zmet vermekted�r.

Iğdır �l� nüfusunun

% 34,97's� (70.407)
0-17 yaş grubu çocuklardan oluşmaktadır.

Iğdır �l� toplam çocuk nüfusu Türk�ye'dek�
toplam çocuk nüfusunun (22.750.657) 
% 0,31'�n� oluşturmaktadır.

Erkek
36.166

%51,4

Kız
34.241

%48,6

2020 yılı Iğdır �l� nüfusu toplam: 

201.314

Iğdır �l�m�z, Doğu Anadolu Bölges�'nde yer
alan şeh�rler�m�zden b�r�s�d�r.

TÜİK ver�ler�ne göre;

Iğdır A�le ve Sosyal H�zmetler İl
Müdürlüğü

Iğdır �l�nde �kamet eden çocuklarımıza:

Sosyal ve Ekonom�k Destek H�zmet� (SED):
2020 yılında 387 çocuğumuza toplam
2.409.360,49 TL SED yardımı yapıldı. SED
H�zmet�n�n Etk�nl�ğ�n�n Artırılması amacıyla
gerçekleşt�r�len Okul Destek Projes�
kapsamında 2020 yılında 18 çocuğumuza,
2021 yılında 15 çocuğumuza eğ�t�m ve
materyal desteğ� sağlandı.

Koruyucu A�le H�zmet�: 2021 yılı Mart ayı �t�bar�
�le koruyucu a�le yanında h�zmet alan çocuk
sayımız 8 oldu.

Evlat Ed�nme H�zmet�: 2019 yılından bu yana 
1 çocuğumuz evlat ed�nme h�zmet�nden
faydalandı.

Bakım H�zmetler�

İl Müdürlüğümüze bağlı çocuk bakım
kuruluşlarımızda toplam 22 çocuğumuz f��len
h�zmet almaktadır.

Iğdır İl�nde Çocuklarımıza
Yönel�k H�zmetler

A�le Odaklı Yaklaşımlar

Çocuk Hakları Kom�tem�ze bağlı 50 üye çocuk
bulunmaktadır.

Bakım Sonrası İzleme ve Rehberl�k 

Çocuk Hakları Kom�tes�

Kuruluş bakımından ayrılan gençler�m�zden
2020 yılında 7’s� kamu kurumlarında �st�hdam
ed�ld�.

Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğü E-Bülten, N�san 2021 , Sayı: 10

29



Kayak g�b� �l�m�z�n doğasında gerçekleşt�r�len
tüm spor etk�nl�kler�nden çocuklarımızın
faydalanmasını sağlıyoruz.

Çocuklarımıza satranç öğret�yoruz. Hem yüz
yüze hem onl�ne satranç oynamalarını
destekl�yoruz.

Çocuklarımızı �lg� duydukları tüm spor
dallarında destekl�yoruz. B�l�nçl� sporcular
olarak yet�şmeler�n� sağlıyoruz.

Res�m etk�nl�kler�m�z �le çocuklarımızın res�m
yetenekler�n� ortaya çıkarmasını ve yaratıcı
çalışmalar ortaya koymasını sağlıyoruz. 

Çocuklarımızın yaş ve gel�ş�m düzeyler�ne
uygun mutfak etk�nl�kler� �le çocuklarımıza
günlük yaşam becer�ler� kazandırıyoruz.

29 Ek�m, 23 N�san, 30 Ağustos g�b� öneml�
günler�m�zde çocuklarımızın m�ll� değerler�m�z�
öğrenmes�n� ve unutmamasını sağlıyoruz.

Iğdır İl�ndek� Faal�yetlerden Örnekler

Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğü E-Bülten, N�san 2021 , Sayı: 10
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Kahramanmaraş

Çocukların c�ns�yete göre dağılımları (2020)

1 Çocuk Evler� S�tes� (ÇES)
Çocuk Evler� Koord�nasyon Merkez�ne
(ÇEKOM) bağlı h�zmet veren 6 Çocuk Ev�
2 Çocuk Koruma İlk Müdahale ve
Değerlend�rme B�r�m� (ÇOKİM)
9 Sosyal H�zmet Merkez� (SHM)
15 Özel Kreş ve Gündüz Bakımev�
Koruyucu A�le B�r�m�
Evlat Ed�nme B�r�m�

�le h�zmet vermekted�r.

Kahramanmaraş �l� nüfusunun

% 32.75'� (382.596)
0-17 yaş grubu çocuklardan oluşmaktadır.

Kahramanmaraş �l� toplam çocuk nüfusu
Türk�ye'dek� toplam çocuk nüfusunun
(22.750.657) % 1,68'�n� oluşturmaktadır.

Erkek
196.475

%51,4

Kız
186.121

%48,6

2020 yılı Kahramanmaraş �l� nüfusu
toplam: 

1.168.163

Kahramanmaraş �l�m�z, Akden�z Bölges�'nde
yer alan şeh�rler�m�zden b�r�s�d�r.

TÜİK ver�ler�ne göre;

Kahramanmaraş A�le ve Sosyal
H�zmetler İl Müdürlüğü

Kahramanmaraş �l�nde �kamet eden
çocuklarımıza:

Sosyal ve Ekonom�k Destek H�zmet� (SED):
2020 yılında 4.691 çocuğumuza toplam
31.568.521,08 TL SED yardımı yapıldı. SED
H�zmet�n�n Etk�nl�ğ�n�n Artırılması amacıyla
gerçekleşt�r�len Okul Destek Projes�
kapsamında 2020 yılında 50 çocuğumuza,
2021 yılında 50 çocuğumuza eğ�t�m ve
materyal desteğ� sağlandı.

Koruyucu A�le H�zmet�: 2021 yılı Mart ayı �t�bar�
�le koruyucu a�le yanında h�zmet alan çocuk
sayımız 215 oldu.

Evlat Ed�nme H�zmet�: 2019 yılından bu yana 
15 çocuğumuz evlat ed�nme h�zmet�nden
faydalandı.

Bakım H�zmetler�

İl Müdürlüğümüze bağlı çocuk bakım
kuruluşlarımızda toplam 83 çocuğumuz f��len
h�zmet almaktadır. 2021 yılında 12 çocuğumuz
a�le yanına döndürüldü.

Kahramanmaraş İl�nde
Çocuklarımıza Yönel�k H�zmetler

A�le Odaklı Yaklaşımlar

Çocuk Hakları Kom�tem�ze bağlı 523 üye
çocuk bulunmaktadır.

Bakım Sonrası İzleme ve Rehberl�k 

Çocuk Hakları Kom�tes�

Kuruluş bakımından ayrılan gençler�m�zden
2020 yılında 13’ü kamu kurumlarında �st�hdam
ed�ld�.

Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğü E-Bülten, N�san 2021 , Sayı: 10

31



Kütüphane etk�nl�kler�m�z �le çocuklarımıza
k�tap sevg�s� aşılıyor ve okuma alışkanlığı
kazandırıyoruz.

Am�gurum� yapımı çalışmalarımız �le
çocuklarımızın hem el becer�ler�n�n gel�şmes�n�
hem de kend� oyuncaklarını üretmeler�n�
sağlıyoruz.

F�dan d�kme etk�nl�kler� �le çocuklarımızın
doğa �le tanışmasını sağlıyor, onları doğayı
seven b�reyler olarak yet�şt�r�yoruz.

15 Temmuz Demokras� ve M�ll� B�rl�k Günü
etk�nl�kler� �le çocuklarımıza m�ll� değerler�m�z�
öğret�yoruz.

F�lograf� yapımı çalışmalarımız �le
çocuklarımızın el becer�ler�n�n hem de
yaratıcıklarının gel�şmes�n� sağlıyoruz.

Müze gez�s� etk�nl�kler� �le çocuklarımızın tar�h�,
b�l�m�, arkeoloj�y� öğrenmeler�n� sağlıyor, farklı
konulara �lg� ve merak duymaları �ç�n
çalışıyoruz.

Kahramanmaraş İl�ndek� Faal�yetlerden Örnekler

Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğü E-Bülten, N�san 2021 , Sayı: 10
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Özel ve öneml� günlerde düzenled�ğ�m�z
etk�nl�kler �le çocuklarımızın b�l�nçl� ve duyarlı
b�reyler olarak yet�şmes�n� sağlıyoruz.

Çocuklarımızın müz�ğe yatkınlıklarını ortaya
çıkarmalarını ve b�r enstrüman çalmayı
öğrenmeler�n� sağlıyoruz.

Kahramanmaraş İl�ndek� Çocuklarımızın Başarıları

2020 yılında düzenlenen Onl�ne Satranç Turnuvasında Uğur (17 yaş) Türk�ye
dördüncüsü oldu.

2021 yılında düzenlenen Atlet�zm Gel�şt�rme Projes� Koşusunda İsa (12 yaş) �l üçüncüsü
oldu.

Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğü E-Bülten, N�san 2021 , Sayı: 10
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Man�sa

Çocukların c�ns�yete göre dağılımları (2020)

Çocuk Evler� Koord�nasyon Merkez�ne
(ÇEKOM) bağlı h�zmet veren 16 Çocuk Ev�
1 Çocuk Koruma İlk Müdahale ve
Değerlend�rme B�r�m� (ÇOKİM)
1 Çocuk Destek Merkez� (ÇODEM)
7 Sosyal H�zmet Merkez� (SHM)
21 Özel Kreş ve Gündüz Bakımev�
2 Koruyucu A�le ve Evlat Ed�nme B�r�m�

�le h�zmet vermekted�r.

Man�sa �l� nüfusunun

% 24,09'u (349.524)
0-17 yaş grubu çocuklardan oluşmaktadır.

Man�sa �l� toplam çocuk nüfusu
Türk�ye'dek� toplam çocuk nüfusunun
(22.750.657) % 1,54'ünü oluşturmaktadır.

Erkek
179.957

%51,5

Kız
169.567

%48,5

2020 yılı Man�sa �l� nüfusu toplam: 

1.450.616

Man�sa �l�m�z, Ege Bölges�'nde yer alan
şeh�rler�m�zden b�r�s�d�r.

TÜİK ver�ler�ne göre;

Man�sa A�le ve Sosyal H�zmetler
İl Müdürlüğü

Man�sa �l�nde �kamet eden çocuklarımıza:

Sosyal ve Ekonom�k Destek H�zmet� (SED):
2020 yılında 785 çocuğumuza toplam 
4.182.279,15 TL SED yardımı yapıldı. SED
H�zmet�n�n Etk�nl�ğ�n�n Artırılması amacıyla
gerçekleşt�r�len Okul Destek Projes�
kapsamında 2020 yılında 20 çocuğumuza, ,
2021 yılında 23 çocuğumuza eğ�t�m ve
materyal desteğ� sağlandı.

Koruyucu A�le H�zmet�: 2021 yılı Mart ayı �t�bar�
�le koruyucu a�le yanında h�zmet alan çocuk
sayımız 171 oldu.

Evlat Ed�nme H�zmet�: 2019 yılından bu yana
41 çocuğumuz evlat ed�nme h�zmet�nden
faydalandı.

Bakım H�zmetler�

İl Müdürlüğümüze bağlı çocuk bakım
kuruluşlarımızda toplam 128 çocuğumuz
f��len h�zmet almaktadır. 2021 yılında 44
çocuğumuz a�le yanına döndürüldü

Man�sa İl�nde Çocuklarımıza
Yönel�k H�zmetler

A�le Odaklı Yaklaşımlar

Çocuk Hakları Kom�tem�ze bağlı 175 üye
çocuk bulunmaktadır.

Bakım Sonrası İzleme ve Rehberl�k 

Çocuk Hakları Kom�tes�

Kuruluş bakımından ayrılan gençler�m�zden
2020 yılında 12’s� kamu kurumlarında �st�hdam
ed�ld�.

Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğü E-Bülten, N�san 2021 , Sayı: 10
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Çocuklarımıza satranç öğret�yoruz. Hem yüz
yüze hem onl�ne satranç oynamalarını
destekl�yoruz.

Spor etk�nl�kler� �le çocuklarımızın sporu
sevmes�n� ve b�l�nçl� sporcular olarak
yet�şmeler�n� sağlıyoruz.

Fotoğrafçılığa �lg�s� olan çocuklarımıza
fotoğrafçılık konusunda eğ�t�m almalarını
sağlıyor ve b�rl�kte doğa fotoğrafçılığı
etk�nl�kler� düzenl�yoruz.

Mangala oyunu etk�nl�kler� �le hem geleneksel
oyunlarımızın yaşatılmasını hem de
çocuklarımızın boş zamanlarını ver�ml�
değerlend�rmes�n� sağlıyoruz.

29 Ek�m, 23 N�san, 30 Ağustos g�b� öneml�
günler�m�zde çocuklarımızın m�ll� değerler�m�z�
öğrenmes�n� ve unutmamasını sağlıyoruz.

Çocuklarımızın yaş ve gel�ş�m düzeyler�ne
uygun mutfak etk�nl�kler� �le çocuklarımıza
günlük yaşam becer�ler� kazandırıyoruz.

Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğü E-Bülten, N�san 2021 , Sayı: 10

Man�sa İl�ndek� Faal�yetlerden Örnekler

35



Man�sa İl�ndek� Çocuklarımızın Başarıları

2021 yılında düzenlenen Ulusal Mangala Turnuvasında Sevg� (15 Yaş) Türk�ye �k�nc�s�
oldu.

2021 yılında düzenlenen Türk�ye U18 Kros Şamp�yonasında Mehmet (17 Yaş) �l b�r�nc�s�
oldu.

Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğü E-Bülten, N�san 2021 , Sayı: 10

Ağaç d�kme ve b�tk� yet�şt�rme etk�nl�kler� �le
çocuklarımızın doğayı tanımasını ve doğayı
seven b�reyler olarak yet�şmeler�n�
destekl�yoruz.

Açık alanlarda düzenled�ğ�m�z p�lates-yoga
g�b� spor etk�nl�kler� �le çocuklarımızın sporu
sevmes�n� sağlıyoruz.
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N�ğde

Çocukların c�ns�yete göre dağılımları (2020)

1 Çocuk Evler� S�tes� (ÇES)
Çocuk Evler� Koord�nasyon Merkez�ne
(ÇEKOM) bağlı h�zmet veren 5 Çocuk Ev�
1 Çocuk Destek Merkez� (ÇODEM)
2 Sosyal H�zmet Merkez� (SHM)
14 Özel Kreş ve Gündüz Bakımev�
Koruyucu A�le ve Evlat Ed�nme B�r�m�

�le h�zmet vermekted�r.

N�ğde �l� nüfusunun

% 28'� (101.363)
0-17 yaş grubu çocuklardan oluşmaktadır.

N�ğde �l� toplam çocuk nüfusu
Türk�ye'dek� toplam çocuk nüfusunun
(22.750.657) % 0,45'�n� oluşturmaktadır.

Erkek
51.881

%51,2

Kız
49.482

%48,8

2020 yılı N�ğde �l� nüfusu toplam: 

362.071

N�ğde �l�m�z, İç Anadolu Bölges�'nde yer alan
şeh�rler�m�zden b�r�s�d�r.

TÜİK ver�ler�ne göre;

N�ğde A�le ve Sosyal H�zmetler İl
Müdürlüğü

N�ğde �l�nde �kamet eden çocuklarımıza:

Sosyal ve Ekonom�k Destek H�zmet� (SED):
2020 yılında 1.036 çocuğumuza toplam 
5.891.849,85 SED yardımı yapıldı. SED
H�zmet�n�n Etk�nl�ğ�n�n Artırılması amacıyla
gerçekleşt�r�len Okul Destek Projes�
kapsamında 2020 yılında 936 çocuğumuza,
2021 yılında 600 çocuğumuza eğ�t�m ve
materyal desteğ� sağlandı.

Koruyucu A�le H�zmet�: 2021 yılı Mart ayı �t�bar�
�le koruyucu a�le yanında h�zmet alan çocuk
sayımız 45 oldu.

Evlat Ed�nme H�zmet�: 2019 yılından bu yana 7
çocuğumuz evlat ed�nme h�zmet�nden
faydalandı.

Bakım H�zmetler�

İl Müdürlüğümüze bağlı çocuk bakım
kuruluşlarımızda toplam 132 çocuğumuz f��len
h�zmet almaktadır. 2021 yılında 19 çocuğumuz
a�le yanına döndürüldü

N�ğde İl�nde Çocuklarımıza
Yönel�k H�zmetler

A�le Odaklı Yaklaşımlar

Çocuk Hakları Kom�tem�ze bağlı 56 üye çocuk
bulunmaktadır.

Bakım Sonrası İzleme ve Rehberl�k 

Çocuk Hakları Kom�tes�

Kuruluş bakımından ayrılan gençler�m�zden
2020 yılında 21’� kamu kurumlarında �st�hdam
ed�ld�.

Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğü E-Bülten, N�san 2021 , Sayı: 10
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Hayvanları yer�nde z�yaretler�m�z �le
çocuklarımızın hayvanları tanımasını sağlıyor
ve hayvan sevg�s� aşılıyoruz.

Oyun alanlarımız �le çocuklarımızın boş
vak�tler�n� ver�ml� ve eğlencel� geç�rmes�n�
sağlıyoruz.

Res�m etk�nl�kler�m�z �le resme �lg� duyan
çocuklarımızın kend�s�n� res�mde
gel�şt�rmes�ne yardım ed�yoruz.

S�nema alanlarımız �le çocuklarımızın boş
zamanlarını ver�ml� ve eğlencel� geç�rmes�n�
sağlıyoruz.

Çocuklarımızı �lg� duydukları tüm spor
dallarında destekl�yor ve d�led�kler� spor
çalışmalarını yapmalarını sağlıyoruz.

Materyal tasarımı etk�nl�kler�m�z �le
çocuklarımızın atık malzemeler� kullanarak
ortaya yaratıcı ürünler çıkarmalarını sağlıyoruz.

N�ğde İl�ndek� Faal�yetlerden Örnekler

Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğü E-Bülten, N�san 2021 , Sayı: 10
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N�ğde İl�ndek� Çocuklarımızın Başarıları

2020 yılında �l genel�nde düzenlenen Yazıyorum-Ç�z�yorum Etk�nl�ğ�nde res�m dalında
Ümmügül (14 yaş) b�r�nc�; Hal�me (16 yaş) �k�nc�; Burcu (17 yaş) üçüncü oldu.

2020 yılında TÜGVA tarafından düzenlenen yarışmada Cebra�l (11 yaş) res�m dalında �l
b�r�nc�s� oldu.

Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğü E-Bülten, N�san 2021 , Sayı: 10
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Zonguldak

Çocukların c�ns�yete göre dağılımları (2020)

3 Çocuk Evler� S�tes� (ÇES)
Çocuk Evler� Koord�nasyon Merkez�ne
(ÇEKOM) bağlı h�zmet veren 10 Çocuk Ev�
1 Çocuk Koruma İlk Müdahale ve
Değerlend�rme B�r�m� (ÇOKİM)
5 Sosyal H�zmet Merkez� (SHM)
17 Özel Kreş ve Gündüz Bakımev�
Koruyucu A�le B�r�m�
Evlat Ed�nme B�r�m�

�le h�zmet vermekted�r.

Zonguldak �l� nüfusunun

% 21,09'u (124.667)
0-17 yaş grubu çocuklardan oluşmaktadır.

Zonguldak �l� toplam çocuk nüfusu
Türk�ye'dek� toplam çocuk nüfusunun
(22.750.657) % 0,55'�n� oluşturmaktadır.

Erkek
63.988

%51,3

Kız
60.679

%48,7

2020 yılı Zonguldak �l� nüfusu toplam: 

591.204

Zonguldak �l�m�z, Karaden�z Bölges�'nde yer
alan şeh�rler�m�zden b�r�s�d�r.

TÜİK ver�ler�ne göre;

Zonguldak A�le ve Sosyal
H�zmetler İl Müdürlüğü

Zonguldak �l�nde �kamet eden çocuklarımıza:

Sosyal ve Ekonom�k Destek H�zmet� (SED):
2020 yılında 1.637 çocuğumuza toplam 
10.137.080,15 SED yardımı yapıldı. SED
H�zmet�n�n Etk�nl�ğ�n�n Artırılması amacıyla
gerçekleşt�r�len Okul Destek Projes�
kapsamında 2020 yılında 34 çocuğumuza,
2021 yılında 167 çocuğumuza  eğ�t�m ve
materyal desteğ� sağlandı.

Koruyucu A�le H�zmet�: 2021 yılı Mart ayı �t�bar�
�le koruyucu a�le yanında h�zmet alan çocuk
sayımız 57 oldu.

Evlat Ed�nme H�zmet�: 2019 yılından bu yana
27 çocuğumuz evlat ed�nme h�zmet�nden
faydalandı.

Bakım H�zmetler�

İl Müdürlüğümüze bağlı çocuk bakım
kuruluşlarımızda toplam 164 çocuğumuz
f��len h�zmet almaktadır. 2021 yılında 1
çocuğumuz a�le yanına döndürüldü

Zonguldak İl�nde Çocuklarımıza
Yönel�k H�zmetler

A�le Odaklı Yaklaşımlar

Çocuk Hakları Kom�tem�ze bağlı 65 üye çocuk
bulunmaktadır.

Bakım Sonrası İzleme ve Rehberl�k 

Çocuk Hakları Kom�tes�

Kuruluş bakımından ayrılan gençler�m�zden
2020 yılında 21’� kamu kurumlarında �st�hdam
ed�ld�.

Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğü E-Bülten, N�san 2021 , Sayı: 10
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Açık alanlarda düzenled�ğ�m�z spor etk�nl�kler�
�le çocuklarımızın sporu sevmes�n� ve b�l�nçl�
sporcular olarak yet�şmeler�n� sağlıyoruz.

Çocuklarımızın müz�ğe yatkınlıklarını ortaya
çıkarmalarını ve b�r enstrüman çalmayı
öğrenmeler�n� sağlıyoruz.

Yaptığımız ked� ve köpek evler�m�z �le
çocuklarımızı sokak hayvanlarına karşı duyarlı
b�reyler olarak yet�şt�r�yoruz.

Seram�k atölyeler�m�z �le çocuklarımızın
seram�k sanatını öğrenmes�n� ve el becer�ler�n�
gel�şt�rmes�n� sağlıyoruz.

Sebze yet�şt�rme etk�nl�kler�m�z �le
çocuklarımızın doğayı tanımasını ve kend�
yet�şt�rd�kler� ürünler� tüketmeler�n�
destekl�yoruz.

Doğa sporları �le çocuklarımızın farklı spor
dallarını öğrenmeler� ve farklı etk�nl�klerden
haberdar olmalarını sağlıyoruz.

Zonguldak İl�ndek� Faal�yetlerden Örnekler

Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğü E-Bülten, N�san 2021 , Sayı: 10
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Zonguldak İl�ndek� Çocuklarımızın Başarıları

2020 yılında düzenlenen 15 Temmuz Anma Etk�nl�kler� kapsamında kompoz�syon
dalında Batuhan (16 Yaş) b�r�nc� oldu. Aynı etk�nl�kte düzenlenen koşu yarışmasında
Rab�a (17 Yaş) �l düzey�nde �k�nc�; Yasem�n (17 Yaş) �l düzey�nde dördüncü oldu.

2020 yılında �l genel�nde düzenlenen Yazıyorum-Ç�z�yorum Etk�nl�ğ�nde res�m dalında
Med�ne (16 yaş) b�r�nc�; Rab�a (14 yaş) �k�nc�; Murat (15 yaş) üçüncü oldu.

Kamp etk�nl�kler�m�z �le çocuklarımızın doğa
�le �ç �çe zaman geç�rmes�n�, doğayı tanımasını
ve eğlencel� zaman geç�rmes�n� sağlıyoruz.

29 Ek�m, 23 N�san, 30 Ağustos g�b� öneml�
günler�m�zde çocuklarımızın m�ll� değerler�n�
öğrenmes�n� ve unutmamasını sağlıyoruz.

K�tap okuma etk�nl�kler�m�z �le çocuklarımızın
k�tap okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlıyor,
onlara k�tap sevg�s� aşılıyoruz.

S�nema alanlarımız �le çocuklarımızın boş
zamanlarını ver�ml� ve eğlencel� geç�rmes�n�
sağlıyoruz.
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Koruyucu a�le h�zmet� başvuru ve ödeme
b�lg�ler� 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�

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

e-Devlet ve Web S�tem�zden 7/24
Ulaşab�leceğ�n�z H�zmetler�m�z
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