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Çocuk H�zmetler�nde Temmuz

Çocuk h�zmetler�ne �l�şk�n yen� b�r e-bülten �le
b�rl�ktey�z. Çocukların a�le yanında bakımını
öncel�yor ve bu doğrultuda çalışmalarımızı
sürdürüyoruz. Bu ay ön plana çıkan
çalışmalarımızdan b�r�s�, 30 Haz�ran "Koruyucu
A�le Günü" dolayısıyla hazırladığımız kamu
spotumuz �le H�maye-� Etfal Cem�yet�’n�n 100.
yılı sebeb�yle yayımladığımız tar�h� f�lm�m�z.
Kamu spotunda 2012 yılından bu yana Gönül
Elç�ler� Projes� �le koruyucu a�le programının hız
kazandığı ve b�nlerce çocuğun koruyucu a�leye
sah�p olduğu; ayrıca hem korunmaya �ht�yacı
olan çocuklar hem de çocuk sah�b� olmak
�steyenler �ç�n a�le ortamının önem�n� d�le
get�rd�k. 

Temmuz bülten�m�zde yer alan konulardan b�r
d�ğer�, h�zmet �ç� eğ�t�mler�m�z. Çocuk
H�zmetler� Genel Müdürlüğümüz tarafından �l
müdürlükler� bünyes�nde, sahada görev yapan
çalışanların güçlend�r�lmes�ne yönel�k
eğ�t�mler�m�z devam ed�yor. Bu kapsamda
koruma ve bakım altında bulunan
çocuklarımızın rehab�l�tasyon sürec�nden
geç�r�ld�kler� Çocuk Destek Merkezler�nde
(ÇODEM) görev yapan meslek elemanlarına
eğ�t�mler verd�k. 

Çocuklara yönel�k h�zmetlerde �st�şare
mekan�zması çok önem arz etmekted�r. Bu
kapsamda, çocuklara sunulan h�zmetler�n
n�tel�ğ�n�n artırılmasına yönel�k �st�şare
toplantısı yapıldı. Çocuk Evler� Koord�nasyon
Merkezler� (ÇEKOM) ve Çocuk Evler� S�teler�nde
(ÇES) müdür olarak görev yapan yönet�c�ler�n
katıldığı toplantıda, salgın sürec� başta olmak
üzere kuruluşlardak� �şley�şe yönel�k konular ele
alındı.

Bakanlık olarak korunmaya muhtaç
kes�mlere yönel�k sosyal yardım
tutarlarını günümüzün koşulları
çerçeves�nde yen�lemeye devam
ed�yoruz. Bakanımız Sayın Derya YANIK,
Temmuz ayı memur maaşlarında yapılan
düzenleme doğrultusunda sosyal h�zmet
modeller� kapsamındak� evde bakım
ücret�n�n 1.797 TL’ye, Sosyal ve Ekonom�k
Destek (SED) ödemeler�n�n 1.259 TL’ye ve
yaşlı aylığının �se 828 TL’ye yükseld�ğ�n�
açıkladı.

Temmuz bülten�nde yer alan b�r başka
öneml� çalışma, Çocuk Hakları
Sözleşmes�'n�n görme ve �ş�tme engell�
b�reyler �ç�n er�ş�leb�l�r hale get�r�lmes�...
Bakanlığımız tarafından BM Çocuk
Hakları Sözleşmes�’n�n �şaret d�l�, alt yazılı
ve sesl� bet�mlenmes� hazırlandı.
Hazırlanan çalışma, Bakanlığımızın ve
Çocuk H�zmetler� Genel
Müdürlüğümüzün YouTube kanalında
paylaşıldı. 

Ankara, Balıkes�r, Bolu, Isparta, Ordu,
Tuncel� ve Uşak �ller�ne a�t
çalışmalarımızın da yer aldığı
bülten�n hazırlanmasında emeğ�
geçenlere teşekkür ed�yorum. B�r sonrak�
bülten�m�zde buluşmak üzere…

Zel�ha SAĞLAM
Çocuk H�zmetler� Genel Müdürü

https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/milli-egitim-bakani-ziya-selcuk
https://www.hurriyet.com.tr/haberleri/milli-egitim-bakani-ziya-selcuk
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RAKAMLARLA ÇOCUK HİZMETLERİ
(Temmuz 2021)
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A�le ve Sosyal H�zmetler
Bakanlığınca koruyucu a�lel�ğ�n
teşv�k ed�lmes� �ç�n hazırlanan kamu
spotunda “Çünkü, bazı çocuklar
anne babalarının kalb�nden doğar”
vurgusu yapılıyor. 

Hem korunma �ht�yacı olan çocuklar hem
de b�r çocuğa a�le olmak �steyen b�reyler
�ç�n a�le ortamının önem�n�n d�le get�r�ld�ğ�
kamu spotunda, “S�z onun geleceğ�
olab�l�rs�n�z, o da s�z�n geleceğ�n�z olab�l�r”
vurgusu yapılıyor. Kamu spotunda “Çünkü,
bazı çocuklar anne babalarının kalb�nden
doğar” mesajı ver�l�yor.

Kamu spotu, RTÜK YouTube kanalında,
Bakanlığımız YouTube kanalında, Çocuk
H�zmetler� Genel Müdürlüğümüz YouTube
kanalında ve a�le.gov.tr/chgm web
sayfamızda yer alan v�deolar başlığı altında
yayınlandı.

Bakanlık tarafından 30 Haz�ran
"Koruyucu A�le Günü" dolayısıyla kamu
spotu hazırlandı.

Kamu spotunda, 2012 yılından bu yana
yürütülen Gönül Elç�ler� Projes� �le
koruyucu a�le programının hız kazandığı
ve b�nlerce çocuğun koruyucu a�les�yle
kavuştuğu vurgulanıyor.

Koruyucu A�lel�ğe Teşv�k İç�n Kamu
Spotu



A�le ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı
tarafından, sosyal h�zmet alanında yapılan
çalışmaları tanıtan özet b�r f�lm hazırlandı.

Çocuklarımıza Yönel�k H�zmetler�m�z �s�ml�
spotta çocuk h�zmetler� alanında yürütülen
bazı çalışmalara yer ver�ld�. 

H�zmetler�n görünür kılınmasına yönel�k
hazırlanan v�deo çalışmasında, Bakanlık
tarafından hâl�hazırda ver�len h�zmet
modeller� yer alıyor.

Hazırlanan çalışmalar, Bakanlığın YouTube
kanalı �le Çocuk H�zmetler� Genel
Müdürlüğü YouTube kanalı ve web
sayfasındak� v�deolar başlığı altında
yayınlandı.

Çocuk
H�zmetler�ne
İl�şk�n Kısa F�lm

A�le ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı tarafından,
çocuk h�zmetler�n�n tar�hsel süreç
�çer�s�ndek� gel�ş�m�ne yönel�k kısa b�r f�lm
hazırlandı. H�maye-� Etfal Cem�yet�n�n 100.
kuruluş yıldönümünün “30 Haz�ran Koruyucu
A�le Günü” �lan ed�lmes� kapsamında
hazırlanan tar�h� kısa f�lm çalışmasında,
Selçuklu dönem�nden günümüze çocuk
h�zmetler� anlatılıyor. Selçuklu Dönem�nde
başlayan loncalar ve ah�l�k faal�yetler�n�n,
Osmanlı Devlet�n�n �lk dönemler�nden
�t�baren vakf�ye, medrese, mekteb ve
muall�mhanelere dönüşmes�yle, h�zmetler�n
geç�rd�ğ� değ�ş�m vurgulanıyor.

Hazırlanan çalışmalar, Bakanlığın YouTube
kanalı �le Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğü
YouTube kanalı ve web sayfasındak� v�deolar
başlığı altında yayınlandı.

H�maye-� Etfal
Cem�yet�’n�n 100.
Yaşına Özel F�lm

V�deoyu �zlemek
�ç�n akıllı
telefonunuzun
kamerasına sağdak�
karekodu
okutab�l�rs�n�z.

V�deoyu �zlemek
�ç�n akıllı
telefonunuzun
kamerasına sağdak�
karekodu
okutab�l�rs�n�z.
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Ardahan’da yaşayan Hüsey�n ve
Nezaket BAYAROĞLU ç�ft�, 4 yıl
önce koruyucu a�les� oldukları, 8
yaşındak� Ünsal’ın a�le hayal�n�
gerçeğe dönüştürdü.

Kent�n Karagöl Mahalles�nde oturan ve b�r
otelde reseps�yon görevl�s� olarak çalışan
55 yaşındak� Hüsey�n BAYAROĞLU, 4 yıl
önce Ardahan'da koruyucu a�lel�ğ�n
önem�n�n anlatıldığı b�r konferansa katıldı.

Konferansın ardından eş� �le durumu
�st�şare eden Hüsey�n BAYAROĞLU,
koruyucu a�le olmaya karar verd�.

İk� erkek ve b�r kız çocuk sah�b� olan
BAYAROĞLU ç�ft�, b�r çocuğa kucak
açmak �sted� ve devlet koruması altındak�
b�r kız çocuğuna koruyucu a�le olmak �ç�n
resm� müracaat yaptı.

Küçük Ünsal’ın Hayal� Koruyucu A�leyle
Gerçekleşt�

Kız çocuğu �ç�n yapılan müracaat sürec�nde,
Erz�ncan'da devlet koruması altında
bulunan ve a�le hayal� kuran 8 yaşındak�
Ünsal �le karşılaşan ç�ft, "Ünsal b�z�m
nas�b�m�z" d�yerek kararlarını küçük Ünsal'a
koruyucu olma yönünde değ�şt�rd�. Ç�ft,
prosedürün tamamlanmasının ardından
Ünsal'a yuvalarını açtı.

B�yoloj�k a�les� oldukları çocukları büyüyüp
hayata atıldıkları �ç�n, genell�kle Ünsal �le
baş başa vak�t geç�ren ç�ft, ev�n neşes�
hal�ne gelen Ünsal'ı d�ğer evlatlarından
ayırmıyor.

Zamanlarının büyük bölümünü Ünsal �le
parklarda geç�ren BAYAROĞLU ç�ft�, hem
yen�den çocuk sah�b� olmanın hem de
Ünsal'ın “a�le” hayal�n� gerçekleşt�rmen�n
mutluluğunu yaşıyor.

A�le, anne ve baba şefkat�nden mahrum
bırakmadıkları Ünsal'a güzel b�r gelecek
kurmak �ç�n gayret göster�yor.
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Koruyucu baba Hüsey�n
BAYAROĞLU "B�z Ünsal'a
koruyucu a�le olmak
�sted�ğ�m�zde bazı k�ş�ler b�ze
‘Neden b�r çocuk yapmadınız da
dışarıdan b�r çocuk aldınız.' ded�.
Ben de herkes kend� çocuğuna
zaten bakıyor. Pek�, annes� babası
olmayan çocuklara k�m bakacak
ded�m." �fadeler�n� kullandı.

“Ünsal görür görmez b�ze sarıldı
ve b�z� kabul ett�" d�yen
BAYAROĞLU, sözler�n� şöyle
sürdürdü:

"Ünsal �le b�r süre Erz�ncan'da
gezd�k. Daha sonra �şlemler �ç�n
kend�s�n� kuruluşa bırakmak
�sted�ğ�m�zde, 'Ben� bırakmayın,
ben� götürün' d�yerek ağlamaya
başladı. O an kend�m� sorguladım
ve �şlemler� hızlandırdım. Çocuğa
devlet tarafından bu kadar �mkân
ver�lm�şken neden b�z� �st�yor?
Demek k� çocuğun b�r tek şeye
�ht�yacı var, anne ve baba
sevg�s�ne. Ne para, ne pul, ne de
ekmeğe �ht�yacı vardı."

"Evlatlık" �fades�ne karşı olduğunu vurgulayan
BAYAROĞLU; "Artık Ünsal'sız h�çb�r şey
düşünem�yoruz. Bütün planlarımızı onunla beraber
yapıyoruz. Anlatmak çok zor; ama belk� kend�
çocuklarımdan görmed�ğ�m sevg�y� Ünsal'dan
gördüm. Ünsal'sız b�r zaman d�l�m�n�
düşünem�yorum. Ünsal b�z�m canımızdan b�r parça.
İmkânı olan herkese, çocuklar kuruluşta yet�şeceğ�ne
yuvanızda yet�şs�n d�yorum. Ah�ret�n�z� kazanmak
�stersen�z kuruluştan b�r çocuk alın, hem o çocuğun
hem s�z�n hayatınız değ�şs�n." d�ye konuştu.

BAYAROĞLU, Erz�ncan'dan Ardahan'a gel�rken
Ünsal'ın kend�ler�ne hep a�le hayal�nden bahsett�ğ�n�
anlatarak, şöyle devam ett�:

"Ünsal b�z�mle gel�rken yol boyunca 'Eve m� g�d�yoruz,
b�z�m ev�m�z m� olacak?' dey�p hayaller�n� anlata
anlata geld�. Dört yaşındak� çocuğun ne hayal�
olab�l�r k�? O, hayaller�n� anlattı. Ş�md� �se öğretmen
ya da pol�s olmak �st�yor. B�zler ona b�reysel emekl�l�k
oluşturduk. Onun b�r a�le hayal� varmış, onun hayal�n�
gerçekleşt�rmen�n mutluluğunu yaşıyoruz. Ünsal da
şu an hayal�n� yaşıyor, çok mutlu. B�z de onunla
huzurluyuz. Ben yaşlılığımı Ünsal'ın çocuklarına
bakarak geç�rmey� Allah'tan üm�t ed�yorum."

Nezaket BAYAROĞLU da "Ünsal'sız b�r hayat bundan
sonra b�z�m �ç�n çok anlamsız olur." ded�.



Aydın'ın Buharkent �lçes�nde
babaannes� ve babası g�b� kend�s�
de evlatlık ed�n�len Muammer
YALÇIN, b�r�n� evlat ed�nd�ğ�,
d�ğer�ne koruyuculuk yaptığı �k�
çocuğa babalık ed�yor.

Kam�lpaşa Mahalles�'nde b�r a�le
tarafından evlat ed�n�len Em�ne
ERDOĞAN, evlend�kten sonra
çocuklarının olmaması üzer�ne, evlat
ed�nd�ğ� 8 yaşındak� Hüdaverd�’ye
yıllar önce kol kanat gerd�.

Evlatlık ed�n�ld�kten sonra da kend�
soyadını taşıyan Hüdaverd� de
büyüyüp evlend�kten sonra,
çocuğunun olmaması neden�yle
henüz bebekken Muammer'� evlat
ed�nd�.

Aydın'da B�r A�le Dört Kuşaktır Evlat
Ed�n�len Çocuklarla Büyüyor

Büyüyüp evlenen ve elektron�k tam�rc�l�ğ�
yapan Muammer YALÇIN, çocukları olmayınca,
eş� Fatma YALÇIN �le b�rl�kte b�r çocuğu evlat
ed�nme kararı aldı. A�le ve Sosyal H�zmetler İl
Müdürlüğüne başvuran YALÇIN ç�ft�, 2018'de
yen� doğmuş b�r bebeğ�n koruyucu a�les� oldu.
Ç�ft, aradan 2 yıl geç�nce 4 yaşındak� b�r çocuğu
da evlat ed�nd�.

F�lmlere konu olacak türden h�kayes� bulunan
a�len�n fertler�nden Muammer YALÇIN, 5 kez
tüp bebek g�r�ş�m�nde bulunduklarını, çocukları
olmayınca �lg�l� kuruma başvurduklarını söyled�.

Kend�s� de evlatlık olduğu �ç�n özell�kle bu yolu
seçt�ğ�n� aktaran YALÇIN, "Çünkü ben� evlat
ed�nen babamın, bana nasıl baktığını
b�l�yordum. Ben en çok babamı kend�me örnek
alırım. Ben�m hep yanımda olmuştur. Öz babam
olsa, ancak bu kadar sevg� göster�rd�. B�z de
böyle b�r şey yapmak �sted�k." ded�.
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Çevres�ndek�ler�n �lk zamanlarda koruyucu
a�le konusuna sıcak bakmadığına d�kkat�
çeken YALÇIN, "Kulak asmadım bunlara.
Sevg� vereb�ld�kten sonra b�r canlıya,
aramızdak� bağın ne olduğu ben�m �ç�n
öneml� değ�l, o s�zden b�r parça hal�ne gel�yor.
İnsanların bunu öğrenmes� gerek�yor. Kend�
kanından olması şart değ�l." d�ye konuştu.

İk�nc� çocuklarıyla evler�ndek� mutluluğun da
katlandığını vurgulayan YALÇIN, "Çocuklarım
ben�m canımdan b�rer parça. Onlarsız b�r
hayatı düşünem�yorum. Baba olmanın
sorumluluğunu h�ssett�m. Artık kend�n�
düşünmey� bırakıyor, karşındak�n�
düşünmeye başlıyorsun. Dünyaya bakış açım
değ�şt�. İnsan yaşamayınca b�lem�yor."
�fadeler�n� kullandı.

İnsanların evlat ed�nme ya da koruyucu a�le
olma konusunda ön yargılarını yıkması, anı
yaşamayı öğrenmes� ve sevg�ye odaklanması
gerekt�ğ�n� anlatan YALÇIN, sözler�n� şöyle
tamamladı:

"Devlet�m�zden Allah razı olsun. Çocuk
özlem�m�ze son vererek b�ze bu
duyguyu tattırdı. 'Koruyucu a�le olunca
b�rkaç yıl sonra çocuk el�m�zden
g�deb�l�r' d�ye �nsanlar düşünüyor. Oysa
hayatı yaşamak lazım. Ben b�r daha 40
yaşında olmayacağım. Anı yaşamayı
öğrenmek lazım. O an, eğer mutluysam,
huzurluysam ben�m �ç�n öneml� olan
budur. O anı dolu dolu yaşamak lazım.
'Çocuklar el�m�zden g�decek' d�ye
bakmayın, o anı yaşayın ve sev�n. Bunu
başardıktan sonra çocuğun
kend�n�zden olması ya da evlatlık
olması çok öneml� değ�l. Dünyayı sevg�
kurtaracak. Lütfen herkes yanındak�ne
sımsıkı sarılsın ve sevs�n. Bırakmasınlar.
Çocukları mutlu edersek, dünya da
mutlu olacak. Mutlu nes�l, sonrak� mutlu
nes�ller anlamına gel�yor. Bunu
yaparsak gelecek nes�llere çok daha
güzel b�r dünya bırakmış oluruz."



Kütahya'da, b�r� erkek d�ğer� kız
�k�z kardeşlere koruyucu baba
olan Recep DEMİRBAŞ, babalık
duygusunu tatmanın
mutluluğunu yaşıyor.

Ayşe ve Recep DEMİRBAŞ ç�ft�, 2019'da
henüz 8 aylıkken devlet tarafından
koruma altına alınan, 3 yaşındak� S.S. ve
kardeş� T.S'n�n koruyucu a�lel�ğ�n� yapıyor.

Eş�n�n, n�şanlıyken kend�s�ne
çocukluğundan ber� koruyucu anne
olmak �sted�ğ�n� söyled�ğ�n� aktaran
Recep DEMİRBAŞ, "Başvurumuzdan
sonra, b�ze �k�z kardeşler�n koruyucu
a�les� olup olamayacağımız sorulunca
hemen kabul ett�k." ded�.

Çocukların kend�ler�ne çok kısa sürede
alıştığını vurgulayan DEMİRBAŞ, şöyle
konuştu:

Koruyucu A�le Olunca, Baba Olmanın
Mutluluğunu Yaşadı

"B�ze Allah'ın ve devlet�m�z�n b�r emanet� olan
çocuklarımız geld�kten sonra hayatımız çok
değ�şt�. Ebeveyn olarak sorumluluklarımız
arttı. Ev�m�ze b�r canlılık ve neşe geld�. Akşam
�şten eve döndüğümde, �k�s� de 'Babam geld�'
d�yerek kapıya koşuyor. Bu muhteşem b�r
duygu. Onların 'baba' derken gözler�ndek�
ışıltıda kend�m� görüyorum."

DEMİRBAŞ, koruyucu a�le olmak �steyen
ç�ftlere h�ç vak�t kaybetmeden kuruma
müracaat etmeler� çağrısında bulundu.

Ayşe DEMİRBAŞ da çocukluk hayal�n�n
gerçeğe dönüşmes�yle, yaşadığı mutluluğu
d�le get�rd�. DEMİRBAŞ, "En çok korktukları 'Ya
çocuğa alışamazsam ya çocuk bana
alışamazsa' g�b� end�şeler. Korkacak h�çb�r şey
yok. Onların gönüller� çok çabuk kazanılab�l�r.
Bu çocuklarımızın tek �sted�ğ� anne ve baba
sevg�s�, b�r annen�n, babanın el�nden tutarak
yürümek. Okula başladığında 'Annem ve
babam yanımda' d�yeb�lmek." �fadeler�n�
kullandı.
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A�le ve Sosyal H�zmetler
Bakanımız Sayın Derya YANIK,
TRT Haber’de Kanal Koord�natör
Yardımcısı Aysun TORUN
ORHAN’ın moderatörlüğünde,
Kanal 7 Ankara Tems�lc�s�
Mehmet ACET ve CNN Türk
Ankara Tems�lc�s� D�cle
CANOVA'nın sorularını yanıtladı.

Gündeme �l�şk�n demeçler veren Bakan
YANIK, programda ayrıca
telev�zyonlardak� ş�ddet �çer�kl� d�z�ler ve
gündüz kuşağı programları �lg�l�
değerlend�rmelerde de bulundu. 

Bakanımız Sayın Derya Yanık,

Bakan YANIK, medya sektörüne de çağrı
yaparak, 

“Ş�ddet ve benzer� probleml� �çer�ğ� olan
f�lmler, d�z�ler, programlar, gündüz kuşağı
programları bunlar hem a�le değerler�n�
hem çocukların ps�koloj�k gel�ş�mler�n�
olumsuz etk�l�yor. Ş�ddete özend�ren,
ş�ddet� kanıksatan etk�s� var. Pek� ne
yapacağız? Bütün medya dünyasının bu
konuda b�r ortak karar alması gerek�yor.
Sadece b�r ortak karar ver�p, b�z bunları
yayınlamıyoruz demeler� yeterl�. İy� �çer�k
üretmek durumundayız” 

ded�.
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Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğü
tarafından �l müdürlükler� bünyes�nde,
sahada görev yapan çalışanların
güçlend�r�lmes�ne yönel�k eğ�t�mler devam
ed�yor. 

Suça sürüklenmes�, suç mağduru olması
veya sokakta sosyal tehl�kelerle karşı karşıya
kalması sebeb�yle haklarında bakım tedb�r�
veya korunma kararı ver�len çocuklardan
ps�kososyal desteğe �ht�yaç duyduğu tesp�t
ed�lenler�n temel gereks�n�mler�n�
karşılamak, f�z�ksel, duygusal, ps�koloj�k ve

Rehab�l�tasyon H�zmetler�ndek� Meslek
Çalışanlarına Anka Çocuk Destek
Programı Uygulayıcı Eğ�t�m� Ver�ld�

sosyal �ht�yaçlarını bel�rleyerek gerekl�
müdahaleler� gerçekleşt�rmek, a�le ve
yakın çevreler�ne dönmeler�n� ve d�ğer
sosyal h�zmet modeller�ne hazır hale
gelmeler�n� sağlamak üzere h�zmet veren
çocuk destek merkezler�nde görev yapan
138 meslek elemanına, Anka Çocuk
Destek Programı Uygulayıcı Eğ�t�m�
ver�ld�. 

Çevr�m�ç� gerçekleşt�r�len eğ�t�mler üç
gün sürdü.



Anka Çocuk Destek Programı, çocuk destek
merkezler�nde korunma ve bakım altında
bulunan çocuklara ve a�leler�ne yönel�k
uygulanan ps�kososyal destek programıdır.

Program, A�le ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı
�le Avrupa B�rl�ğ� ve UNICEF �ş b�rl�ğ�nde,
saha çalışanları ve akadem�syenler
tarafından gel�şt�r�ld�.

Anka Çocuk Destek Programı �le; çocukların
b�reysel farklılıkları ve �ht�yaçları d�kkate
alınarak, olumlu tutum ve davranış
değ�ş�kl�ğ� oluşturmaları, olumsuz yaşam
deney�mler�nden kaynaklanan
örselenmeler�n ve davranış problemler�n�n
sağaltılarak, a�leler� ve sosyal çevreler� �le
uyum sağlamaları hedeflen�yor.

Çok yönlü yaklaşımı amaçlayan Anka Çocuk
Destek Programı, B�reysel İht�yaç ve R�sk
Değerlend�rme Formu (BİRDEF), Grup
Çalışmaları, B�reysel Danışmanlık, A�le
Çalışmaları, Destekley�c� Ortam B�leşenler�,
Destekley�c� Personel �ç�n Yaklaşım İlkeler�,
Kr�ze Müdahalede Kurumsal Yaklaşım g�b�
b�leşenlerden oluşuyor.

Anka Çocuk Destek
Programı Ned�r?

Nasıl Uygulanıyor?

Çocuk Destek Merkez�nde bakım altında
bulunan ve Anka Çocuk Destek Programı
çerçeves�nde rehab�l�tasyon sürec�nden
geç�r�len her çocuğa, konuyla �lg�l� özel
eğ�t�mlerden geçm�ş uzman b�r meslek
elamanı, danışman olarak atanıyor.

Danışman tarafından; çocuğun eğ�t�m
durumu, yaşadığı yer, arkadaş �l�şk�ler�,
ruhsal durumu, k�ş�sel özell�kler� anal�z
ed�l�yor. Yapılan değerlend�rmeler
sonucunda, ortaya çıkan �ht�yaçlara ve
r�sklere göre çocuğa ve a�leye yönel�k grup
çalışmaları ve b�reysel danışmanlık h�zmet�
ver�l�yor.

B�reysel danışmanlık çalışmaları; kr�z
yönet�m�, kr�ze müdahale, güvenl� davranış
gel�şt�rme, eğ�t�m başarısını ve uyumunu
artırma, kend�n� koruma g�b� konularda
uygulanıyor.

Grup çalışmaları �se k�ş�sel gel�ş�m ve sağlıklı
yaşam, duygu düzenleme, bağımlılık ve
k�ş�l�k gel�ş�m� g�b� bölümlerden oluşuyor.
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Korunma ve bakım altındak� çocuklarımızın
yaşadığı Çocuk Evler� S�teler�nde, çocuklara
sunulan h�zmetler�n n�tel�ğ�n�n artırılmasına
yönel�k �st�şare toplantısı Çocuk H�zmetler�
Genel Müdürü Zel�ha SAĞLAM’ın
başkanlığında gerçekleşt�r�ld�.

Koruma Altındak� Çocuklara Sunulan
H�zmetlere Yönel�k İst�şare Toplantısı
Yapıldı

Çocuk Destek Gel�ş�m ve Eğ�t�m Programı

Çocukların hayata hazırlanması yönünde yapılan çalışmaların gel�şt�r�lerek
yürütülmes� yönünde beklent�ler�n d�le get�r�ld�ğ� toplantıda, çocukların b�l�şsel,
duygusal ve ps�kososyal yönden sağlıklı gel�şmes� �ç�n çocuk evler� ve çocuk evler�
s�teler�nde hayata geç�r�len Çocuk Destek Gel�ş�m ve Eğ�t�m Programının bütün
�llerde uygulanmasına yönel�k planlama yapıldı.

Çocuk Evler� Koord�nasyon Merkezler� ve
Çocuk Evler� S�teler�nde Müdür olarak görev
yapan 190 yönet�c�n�n katıldığı toplantıda,
salgın sürec� başta olmak üzere,
kuruluşlardak� �şley�şe yönel�k konular ele
alındı.



“Ben�m Rehber�m Programı”

“Rol Model” ve “Nes�ller Buluşuyor”

Toplantıda, çocukların üretken, topluma yararlı ve sorumluluk duygusuna sah�p
b�reyler olarak yet�şt�r�lmes� amacı �le hayata geç�r�len “Rol Model” ve “Nes�ller
Buluşuyor” g�b� projeler�n akt�f uygulanmasına yönel�k çalışmalar ele alındı.

Korunma ve bakım altında bulunan
gençler �le reş�t olduktan sonra çalışma
hayatı ve öğren�m hayatına devam eden
ve benzer yaşam deney�mler�ne sah�p
gençler arasında, rehberl�k �l�şk�s�n�n
kurulması amacıyla uygulamaya
konulan “Ben�m Rehber�m Programı” da
toplantıda ele alınan konular arasında
yer aldı. Reş�t olduktan sonra kend�ler�ne
sunulan �st�hdam hakkından
yararlanarak �şe yerleşt�r�len ve kend�
hayatlarını kuran gençler�n, halen
korunma ve bakım altında bulunan
küçükler�ne rehberl�k ederek, onlarla
yaşam deney�mler�n� paylaştığı b�r proje
olan Ben�m Rehber�m Programı’nın
bütün �llerde etk�n b�r şek�lde
uygulanması �ç�n yapılması gerekenler,
toplantıda detaylı olarak konuşuldu.

“B�r Meslek B�r Gelecek”

Koruma altında bulunan 13-18
yaş grubundak� çocukların, �lg�
ve yetenekler�ne uygun meslek
seç�mler�n� kolaylaştırmak
amacıyla, hayata geç�r�len “B�r
Meslek B�r Gelecek” projes� g�b�
meslek� etk�nl�k ve
uygulamalara yönlend�r�lmes�
yönünde yapılması gereken
çalışmalar da toplantıda ele
alınan konular arasında yer aldı.

Çalışmaların bütün �llerde bell�
b�r standart ve eşgüdüm �ç�nde
yürütülmes�n�n hedeflend�ğ�
toplantıların, düzenl� olarak
yapılması planlanıyor.
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Bakanımız Sayın Derya YANIK: 

2021 Temmuz ayı ödeme dönem�nde 775
b�n yaşlı, 640 b�n engell� olmak üzere
toplam 1.4 m�lyonu aşkın vatandaşa aylık
ödend�ğ�n� �fade eden Bakan YANIK, 2021’de
yapılan ödemeler�n toplamda 13 m�lyar
TL’ye ulaşmasını bekled�kler�n� kaydett�.

Yaşlı ve engell� aylıklarının, memur
maaşlarına yapılan zamla b�rl�kte
artırıldığına �şaret eden Bakan Yanık, yaşlı
aylıklarının 763,67 TL’den 828,21 TL’ye, yüzde
40-69 engell� raporu bulunanların
aylıklarının 609,61 TL’den 661,13 TL’ye, yüzde
70 ve üzer� engell� raporu olan
vatandaşların aylıklarının da 914,41 TL’den
991,69 TL’ye yükseld�ğ�n� b�ld�rd�.

Bakıma muhtaç engell� yakınının bakımını
üstlenen 530 b�n vatandaşa “evde bakım
yardımı” yapıldığını aktaran Bakan Yanık,
2021 yılı Temmuz-Aralık dönem� �ç�n, evde
bakım yardımının aylık 1.657,86 TL’den
1.797,97 TL’ye çıkarıldığını kaydett�. Bakan
Yanık ayrıca ağır s�l�koz�s hastalarına ver�len
aylık desteğ�n de 1.677,45 TL’den 1.819,22
TL’ye çıktığını bel�rtt�.

Bakan YANIK, Sosyal ve Ekonom�k Destek
(SED) m�ktarına �l�şk�n de b�lg� verd�.
Çocukların, öncel�kle a�le yanında
desteklenmes� �lkes�n�n esas alındığını
vurgulayan YANIK; bu doğrultuda, �ht�yaç
sah�b� a�lelere çocukları �ç�n SED h�zmet�
sunulduğunu �fade ett�. 

Bakan YANIK, SED h�zmet�nde çocuk başına
yapılan ortalama yardım m�ktarının 1.161
TL’den 1.259 TL’ye yükseld�ğ�n� kaydett�.

Bakan YANIK, temmuz ayında SED
h�zmet�yle çocuklar �ç�n 170,9 m�lyon TL’l�k
destek sağlandığını bel�rtt�.

Sosyal h�zmet modeller� �le �ht�yaç sah�b�
vatandaşları destekled�kler�n� vurgulayan
Bakan YANIK, böylece vatandaşların
ekonom�k ve sosyal hayata eks�ks�z
katılmasını amaçladıklarını �fade ett�. Yanık,
“Sosyal yardım ödeme m�ktarlarını artırarak
�ht�yaç sah�b� vatandaşlarımıza
destekler�m�z� sürdürüyoruz.” ded�.

A�le ve Sosyal H�zmetler Bakanımız Sayın Derya YANIK, temmuz ayı memur
maaşlarında yapılan düzenleme doğrultusunda, sosyal h�zmet modeller�
kapsamındak� evde bakım ücret�n�n 1.797 TL’ye, Sosyal ve Ekonom�k Destek
(SED) ödemeler�n�n 1.259 TL’ye ve yaşlı aylığının da 828 TL’ye yükseld�ğ�n�
açıkladı.

“Sosyal yardım ödeme m�ktarlarını
artırarak �ht�yaç sah�b� vatandaşlarımıza
destekler�m�z� sürdürüyoruz”



A�le ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı
tarafından, Çocuk Hakları Sözleşmes�’n�n
�şaret d�l�, alt yazılı ve sesl� bet�mlemes�
hazırlandı. Yapılan çalışma �le Çocuk Hakları
Sözleşmes�, görme ve �ş�tme engell� b�reyler
�ç�n er�ş�leb�l�r olarak sunuldu.

Hazırlanan çalışmalar, Bakanlığın YouTube
kanalı �le Çocuk H�zmetler� Genel
Müdürlüğü YouTube kanalı ve web
sayfasındak� v�deolar başlığı altında
yayınlandı.

Çocuk Hakları Sözleşmes� Er�ş�leb�l�r
Hazırlandı

V�deoyu �zlemek �ç�n akıllı telefonunuzun
kamerasına aşağıdak� karekodu
okutab�l�rs�n�z.
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B�rleşm�ş M�lletler Mültec�ler Yüksek Kom�serl�ğ� (UNHCR) Türk�ye Of�s� Tems�lc�ler�
Çocuk H�zmetler� Genel Müdürümüz Sayın Zel�ha SAĞLAM’ı z�yaret ett�.

Görüşmede, Çocuk H�zmetler� Genel
Müdürlüğü �le UNHCR arasında devam eden �ş
b�rl�ğ� ve yürütülen ortak çalışmalar ele alındı.

B�rleşm�ş M�lletler Mültec�ler Yüksek
Kom�serl�ğ� (UNHCR) Türk�ye Of�s�
Tems�lc�ler�’nden Genel Müdür SAĞLAM’a
Z�yaret

B�rleşm�ş M�lletler Mültec�ler Yüksek
Kom�serl�ğ� (UNHCR) Türk�ye Of�s�
Tems�lc�ler�, G�ul�a RICCIARELLI-
RANAWAT, Elmar BAGIROV ve Derya
KÖKSAL; Çocuk H�zmetler� Genel
Müdürümüz Sayın Zel�ha SAĞLAM’ı
makamında z�yaret ett�.
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Çocuklarla kal�tel� zaman
geç�rmek �ç�n neler yapmalıyız?

Sosyal Medyada Bu Ay
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Çocuklarımıza k�tap okuma
alışkanlığı kazandırma öner�ler�

Sosyal Medyada Bu Ay
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Sosyal Medyada Bu Ay

Çocuklarımız ve Etk�nl�kler�m�z 
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Sosyal Medyada Bu Ay

Bebekler �ç�n...

Çocuklar �ç�n...
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Sosyal Medyada Bu Ay

Hem kend�m�z hem çocuklarımız �ç�n
AŞIMIZI OLALIM
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İllerimizde 
Çocuk Hizmetleri



Ankara

Çocukların c�ns�yete göre dağılımları

4 Çocuk Evler� S�tes� (ÇES)
Çocuk Evler� Koord�nasyon Merkez�ne
(ÇEKOM) bağlı h�zmet veren 138 Çocuk Ev�
2 Çocuk Koruma İlk Müdahale ve
Değerlend�rme B�r�m� (ÇOKİM)
13 Sosyal H�zmet Merkez� (SHM)
248 Özel Kreş ve Gündüz Bakım Ev� İl
Çocuk Kulübü
Koruyucu A�le ve Evlat Ed�nme B�r�mler� �le
h�zmet ver�lmekted�r.

Ankara �l� nüfusunun

% 24,61'� (1.393.899)
0-17 yaş grubu çocuklardan oluşmaktadır.

Ankara �l� toplam çocuk nüfusu,
Türk�ye'dek� toplam çocuk nüfusunun
(22.750.657) % 6,13'ünü oluşturmaktadır.

Erkek
715.793

%51,4

Kız
678.106

%48,6

Ankara �l� nüfusu toplam: 

5.663.322

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

2020 yılı TÜİK ver�ler�ne göre;

Ankara A�le ve Sosyal H�zmetler
İl Müdürlüğü
Ankara �l�nde �kamet eden çocuklarımıza:

Sosyal ve Ekonom�k Destek H�zmet� (SED):
2021 yılı Temmuz ayında 7.052 çocuğumuza
toplam 8.974.000 TL SED yardımı yapıldı.

Koruyucu A�le H�zmet�: 2021 yılı Temmuz
ayı �t�barıyla koruyucu a�le yanında h�zmet
alan çocuk sayımız 480 oldu.

Evlat Ed�nme H�zmet�: 2019 yılından bu
yana 125 çocuğumuz evlat ed�nme
h�zmet�nden faydalandı.

Bakım H�zmetler�

İl Müdürlüğümüze bağlı çocuk bakım
kuruluşlarımızda toplam 1.255 çocuğumuz
f��len h�zmet almaktadır. 2021 yılında 488
çocuğumuz a�le yanına döndürüldü.

Ankara İl�nde Çocuklarımıza
Yönel�k H�zmetler

A�le Odaklı Yaklaşımlar

Bakım Sonrası İzleme ve
Rehberl�k 

2020 yılında, reş�t olan gençler�m�zden
397’s� kamu kurumlarında �st�hdam ed�ld�.

Çocuk Hakları Kom�tem�ze bağlı 34 üye
çocuk bulunmaktadır.

Çocuk Hakları Kom�tes�
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Sokak hayvanlarını besleme etk�nl�kler� �le
çocuklarımız b�l�nçl� ve duyarlı b�reyler
olarak yet�ş�yor.

Maske d�k�m� atölyeler�m�zde çocuklarımız
hem kend� maskeler�n� üret�yor hem de
meslek� yeterl�l�k kazanıyor.

At b�nme etk�nl�kler� �le bu spora gönül veren
çocuklarımızı destekl�yoruz.

Açık alanlarda düzenled�ğ�m�z spor
etk�nl�kler� �le çocuklarımızın f�z�ksel ve
z�h�nsel olarak z�nde kalmalarını sağlıyoruz.

Ankara İl�ndek� Faal�yetlerden Örnekler

Zeka oyunları �le çocuklarımızın küçük
yaşlardan �t�baren hem eğlencel� hem
ver�ml� vak�t geç�rmes�n� sağlıyoruz.

Okçuluk eğ�t�mler�m�z �le çocuklarımıza hem
ata sporlarını öğret�yoruz, hem de
çocuklarımızın b�r �şe adaptasyonunun ve
mot�vasyon yetenekler�n�n gel�şmes�ne
destek oluyoruz.
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K�tap okuma etk�nl�kler� �le çocuklarımızın
okuma alışkanlığı kazanmalarını
hedefl�yoruz.

Res�m etk�nl�kler� �le çocuklarımız res�m
yetenekler�n� keşfed�yor; farklı tekn�klerle
res�m yapmayı öğren�yor.

Müze z�yaretler� �le çocuklarımız dünyayı ve
evren� merak eden, araştıran, sorgulayan
b�reyler olarak yet�ş�yor.

Ders çalışma salonlarımızda çocuklarımız
dersler�ne ve ödevler�ne daha mot�ve şek�lde
çalışıyor. 

Ankara İl�ndek� Faal�yetlerden Örnekler

Ankara İl�ndek� Çocuklarımızın Başarıları
2020 yılında düzenlenen Para Atlet�zm Avrupa Şamp�yonasında Havva (17 Yaş) üçüncü
oldu.

2021 yılında düzenlenen Tokyo Ol�mp�yat Oyunlarında Havva (17 Yaş) yarışıyor.



2 Çocuk Evler� S�tes�
Çocuk Evler� Koord�nasyon Merkez�ne
(ÇEKOM) bağlı h�zmet veren 12 Çocuk Ev�
2 Çocuk Koruma İlk Müdahale ve
Değerlend�rme B�r�m� (ÇOKİM)
1 Çocuk Destek Merkez� (ÇODEM)
6 Sosyal H�zmet Merkez� (SHM)
52 Özel Kreş ve Gündüz Bakım Ev�
Koruyucu A�le ve Evlat Ed�nme B�r�mler� �le
h�zmet ver�lmekted�r.
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Balıkes�r

Çocukların c�ns�yete göre dağılımları

Balıkes�r �l� nüfusunun

% 20,01'� (248.185)
0-17 yaş grubu çocuklardan oluşmaktadır.

Balıkes�r �l� toplam çocuk nüfusu,
Türk�ye'dek� toplam çocuk nüfusunun
(22.750.657) % 1,09'unu oluşturmaktadır.

Erkek
127.667

%51,4

Kız
120.518

%48,6

Balıkes�r �l� nüfusu toplam: 

1.240.285

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

2020 yılı TÜİK ver�ler�ne göre;

Balıkes�r A�le ve Sosyal
H�zmetler İl Müdürlüğü
Balıkes�r �l�nde �kamet eden çocuklarımıza:

Çocuk Hakları Kom�tem�ze bağlı 266 üye
çocuk bulunmaktadır.

Balıkes�r İl�nde Çocuklarımıza
Yönel�k H�zmetler

Sosyal ve Ekonom�k Destek H�zmet� (SED):
2021 yılı Temmuz ayında 1.450 çocuğumuza
toplam 1.741.000 TL SED yardımı yapıldı.

Koruyucu A�le H�zmet�: 2021 yılı Temmuz
ayı �t�barıyla koruyucu a�le yanında h�zmet
alan çocuk sayımız 190 oldu.

Evlat Ed�nme H�zmet�: 2019 yılından bu
yana 33 çocuğumuz evlat ed�nme
h�zmet�nden faydalandı.

Bakım H�zmetler�

İl Müdürlüğümüze bağlı çocuk bakım
kuruluşlarımızda toplam 156 çocuğumuz
f��len h�zmet almaktadır. 2021 yılında 11
çocuğumuz a�le yanına döndürüldü.

A�le Odaklı Yaklaşımlar

Bakım Sonrası İzleme ve
Rehberl�k 

2020 yılında, reş�t olan gençler�m�zden 67’sİ
kamu kurumlarında �st�hdam ed�ld�.

Çocuk Hakları Kom�tes�
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Res�m; çocuklarımızın en çok eğlend�kler� ve
yaratıcılıklarını ortaya çıkardıkları sanat
dallarından b�r�s�. Resme �lg� duyan tüm
çocuklarımızı destekl�yoruz.

Geleneksel sanat dallarımızdan b�r�s� olan
ebru sanatını, öğretmenler�m�z eşl�ğ�nde
çocuklarımıza öğret�yoruz.

Çocuklarımızın toprakla buluşması ve
organ�k tarım ürünler�n� tanıması �ç�n
meyve ve sebze yet�şt�rme etk�nl�kler�
yapıyoruz.

Hava şartları uygun olduğunda
çocuklarımızla bahçede zumba, p�lates, yoga
g�b� spor etk�nl�kler� yapıyoruz.

Balıkes�r İl�ndek� Faal�yetlerden Örnekler

S�nema odalarımızda çocuklarımızla yaş ve
gel�ş�m düzeyler�ne uygun f�lm, d�z� ve
belgesel �zl�yoruz.

Zeka oyunları �le çocuklarımızın hem
düşünme becer�ler�n� gel�şt�rmeler�n� hem
de key�fl� vak�t geç�rmeler�n� sağlıyoruz.



Balıkes�r İl�ndek� Çocuklarımızın Başarıları
2020 yılında �l genel�nde düzenlenen Yazıyorum-Ç�z�yorum Etk�nl�ğ�nde res�m dalında
İbrah�m (13) b�r�nc� oldu.

Çocuklarımızın gönüllü gerçekleşt�rd�kler�
çöp toplama etk�nl�kler� �le çevrem�zde
farkındalık yaratmayı hedefl�yoruz.

Çocuklarımızın merak duygularını artıran ve
onları araştırmaya yönelten müze
z�yaretler�m�ze düzenl� olarak devam
ed�yoruz.

Oluşturduğumuz kütüphaneler �le
çocuklarımıza k�tap okuma alışkanlığı
kazandırmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın
yaş ve gel�ş�mler�ne uygun k�tapları
okumalarını destekl�yoruz. 

Çocuklarımızın futbolda ve saha sporlarında
kend�ler�n� gel�şt�rmeler� �ç�n
öğretmenler�m�z eşl�ğ�nde etk�nl�kler
düzenl�yoruz.
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Bolu

Çocukların c�ns�yete göre dağılımları

Çocuk Evler� Koord�nasyon Merkez�ne
(ÇEKOM) bağlı h�zmet veren 4 Çocuk Ev�
 2 Sosyal H�zmet Merkez� (SHM)
7 Özel Kreş ve Gündüz Bakımev�
7 Özel Çocuk Kulübü
Koruyucu A�le ve Evlat Ed�nme B�r�m� �le
h�zmet ver�lmekted�r.

Bolu �l� nüfusunun

% 21,34'ünü (67.175)
0-17 yaş grubu çocuklardan oluşmaktadır.

Bolu �l� toplam çocuk nüfusu Türk�ye'dek�
toplam çocuk nüfusunun (22.750.657) 
% 0,30'unu oluşturmaktadır.

Erkek
34.561

%51,5

Kız
32.614

%48,5

Bolu �l� nüfusu toplam: 

314.802

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

2020 yılı TÜİK ver�ler�ne göre;

Bolu A�le ve Sosyal H�zmetler İl
Müdürlüğü
Bolu �l�nde �kamet eden çocuklarımıza:

Sosyal ve Ekonom�k Destek H�zmet� (SED):
2021 yılı Temmuz ayında 257 çocuğumuza
toplam 318.000 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 81 çocuğumuza,
2021 yılında 54 çocuğumuza eğ�t�m ve
materyal desteğ� sağlandı.

Koruyucu A�le H�zmet�: 2021 yılı Temmuz
ayı �t�barıyla koruyucu a�le yanında h�zmet
alan çocuk sayımız 44 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 20 çocuğumuz
f��len h�zmet almaktadır. 2021 yılında 6
çocuğumuz a�le yanına döndürüldü.

Bolu İl�nde Çocuklarımıza
Yönel�k H�zmetler

A�le Odaklı Yaklaşımlar

Çocuk Hakları Kom�tem�ze bağlı 332 üye
çocuk bulunmaktadır.

Bakım Sonrası İzleme ve
Rehberl�k 

Çocuk Hakları Kom�tes�

 2020 yılında, reş�t olan gençler�m�zden 13’ü
kamu kurumlarında �st�hdam ed�ld�.
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Kayak sporu �le �lg�lenen çocuklarımız kayak
eğ�tmen� eşl�ğ�nde b�l�nçl� şek�lde kaymayı
öğren�yor.

Yüzme sporu �le �lg�lenen çocuklarımız,
yüzme kurslarında kend�ler�n� gel�şt�r�yor.

Çocuklarımızın resme olan �lg�s�, onları hem
m�n�k b�rer ressam hem de dünyamızı
güzelleşt�ren b�r kahraman yapıyor.   

Çocuklarımız "Ambalaj Atıklarının Ger�
Dönüşümü" g�b� konularda akranlarına
düzenl� olarak eğ�t�mler ver�yor. 

Bolu İl�ndek� Faal�yetlerden Örnekler

Bolu İl�ndek� Çocuklarımızın Başarıları

2020 yılında düzenlenen Yeş�lay Haftası Res�m Yarışmasında Azra (13) �lçe �k�nc�s� oldu.
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Isparta

Çocukların c�ns�yete göre dağılımları

Çocuk Evler� Koord�nasyon Merkez�ne
(ÇEKOM) bağlı h�zmet veren 26 Çocuk Ev�
1 Çocuk Koruma İlk Müdahale ve
Değerlend�rme B�r�m� (ÇOKİM)
1 Çocuk Destek Merkez� (ÇODEM)
5 Sosyal H�zmet Merkez� (SHM)
14 Çocuk Kulübü
24 Gündüz Gündüz Bakımev� ve Kreş
Koruyucu A�le B�r�m� ve Evlat Ed�nme
B�r�m� �le h�zmet ver�lmekted�r.

Isparta �l� nüfusunun

% 22,30'u (98.198)
0-17 yaş grubu çocuklardan oluşmaktadır.

Isparta �l� toplam çocuk nüfusu
Türk�ye'dek� toplam çocuk nüfusunun
(22.750.657) % 0,43'ünü oluşturmaktadır.

Erkek
50.547

%51,5

Kız
47.651

%48,5

Isparta �l� nüfusu toplam: 

440.304

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

2020 yılı TÜİK ver�ler�ne göre;

Isparta A�le ve Sosyal H�zmetler
İl Müdürlüğü
Isparta �l�nde �kamet eden çocuklarımıza:

Isparta İl�nde Çocuklarımıza
Yönel�k H�zmetler

Sosyal ve Ekonom�k Destek H�zmet� (SED):
2021 yılı Temmuz ayında 1.471 çocuğumuza
toplam 1.772.000 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 1.428
çocuğumuza, 2021 yılında 220
çocuğumuza eğ�t�m ve materyal desteğ�
sağlandı.

Koruyucu A�le H�zmet�: 2021 yılı Temmuz
ayı �t�barıyla koruyucu a�le yanında h�zmet
alan çocuk sayımız 110 oldu.

Evlat Ed�nme H�zmet�: 2019 yılından bu
yana 22 çocuğumuz evlat ed�nme
h�zmet�nden faydalandı.

Bakım H�zmetler�

İl Müdürlüğümüze bağlı çocuk bakım
kuruluşlarımızda toplam 156 çocuğumuz
f��len h�zmet almaktadır. 2021 yılında 2
çocuğumuz a�le yanına döndürüldü.

A�le Odaklı Yaklaşımlar

Çocuk Hakları Kom�tem�ze bağlı 150 üye
çocuk bulunmaktadır.

Bakım Sonrası İzleme ve
Rehberl�k 

Çocuk Hakları Kom�tes�

2020 yılında, reş�t olan gençler�m�zden 
 17’s� kamu kurumlarında �st�hdam ed�ld�.



Çocuklarımızın karakalem, suluboya,
yağlıboya ve guaj g�b� farklı tekn�klerde res�m
yapmasını destekl�yoruz.

Düzenled�ğ�m�z "oyun şenl�kler�" �le
çocuklarımızla renkl�, eğlencel� ve bol
kahkahalı dak�kalar geç�r�yoruz. 

Çocuklarımızın �lg�yle ve heyecanla
katıldıkları Türk Halk Oyunları Kursları �le
çocuklarımız eğlencel� ve hareketl� zaman
geç�r�yor.

Oluşturduğumuz kütüphane odalarımızda
çocuklarımız hem okuma yapıyor hem de
daha mot�ve şek�lde ders çalışıyor.
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Isparta İl�ndek� Çocuklarımızın Başarıları
2020 yılında düzenlenen L�selerarası B�lek Güreş� Yarışmasında Kardelen (18) sol kol
alanında �l b�r�nc�s�, sağ kol alanında �l �k�nc�s� oldu.

Isparta İl�ndek� Faal�yetlerden Örnekler



Çocukların c�ns�yete göre dağılımları

0-17 yaş grubu çocuklardan oluşmaktadır.

Erkek
88.551

%51,5

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

2020 yılı TÜİK ver�ler�ne göre;

Ordu

Ordu �l� nüfusunun

% 22,59'u (171.999)

Ordu �l� toplam çocuk nüfusu
Türk�ye'dek� toplam çocuk nüfusunun
(22.750.657) % 0,76'sını oluşturmaktadır.

Kız
83.448

%48,5

Ordu �l� nüfusu toplam: 

761.400
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Sosyal ve Ekonom�k Destek H�zmet� (SED):
2021 yılı Temmuz ayında 877 çocuğumuza
toplam 1.036.000 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, 2021 yılında 25 çocuğumuza
eğ�t�m ve materyal desteğ� sağlandı.

Koruyucu A�le H�zmet�: 2021 yılı Temmuz
ayı �t�barıyla koruyucu a�le yanında h�zmet
alan çocuk sayımız 83 oldu.

Evlat Ed�nme H�zmet�: 2019 yılından bu
yana 10 çocuğumuz evlat ed�nme
h�zmet�nden faydalandı.

Ordu İl�nde Çocuklarımıza
Yönel�k H�zmetler

A�le Odaklı Yaklaşımlar

Ordu A�le ve Sosyal H�zmetler İl
Müdürlüğü
Ordu �l�nde �kamet eden çocuklarımıza:

1 Çocuk Evler� S�tes� (ÇES)
Çocuk Evler� Koord�nasyon Merkez�ne
(ÇEKOM) bağlı h�zmet veren 26 Çocuk Ev�
2 Çocuk Koruma İlk Müdahale ve
Değerlend�rme B�r�m� (ÇOKİM)
4 Sosyal H�zmet Merkez� (SHM)
48 Özel Kreş ve Gündüz Bakımev�
Koruyucu A�le ve Evlat Ed�nme B�r�m� �le
h�zmet ver�lmekted�r.

Bakım H�zmetler�

İl Müdürlüğümüze bağlı çocuk bakım
kuruluşlarımızda toplam 246 çocuğumuz
f��len h�zmet almaktadır. 2021 yılında 8
çocuğumuz a�le yanına döndürüldü.

Çocuk Hakları Kom�tem�ze bağlı 327 üye
çocuk bulunmaktadır.

Bakım Sonrası İzleme ve
Rehberl�k 

Çocuk Hakları Kom�tes�

2020 yılında, reş�t olan gençler�m�zden 32’s�
kamu kurumlarında �st�hdam ed�ld�.
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Drama dersler�yle çocuklarımıza hem m�ll�
değerler�m�z� tanıtıyor hem de sosyal etk�nl�k
alanlarını gen�şlet�yoruz.

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

Kasnak, punch, d�k�ş, nakış, oya g�b�
faal�yetlere �lg� duyan çocuklarımızın el
becer�ler�n� gel�şt�r�yoruz.

Çocuklarımıza çevre koruma, sıfır atık, ger�
dönüşüm g�b� konularda eğ�t�mler
düzenl�yoruz.

Çocuklarımıza �ht�yaç duydukları sosyal ve
kültürel alanlarda düzenl� olarak eğ�t�mler
ver�yoruz.

Yemek hazırlama etk�nl�kler� �le
çocuklarımızın günlük yaşam becer�ler�n�
gel�şt�r�yoruz.

Ordu İl�ndek� Faal�yetlerden Örnekler



Ordu İl�ndek� Çocuklarımızın Başarıları

2021 yılında düzenlenen 19 Mayıs Yarışmasında Hazal (17 yaş) �l b�r�nc�s� oldu.

2021 yılında Gençl�k ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Kano Yarışmasında Samet
(12 yaş) �l b�r�nc�s�; M. Dursun (16 Yaş) �l �k�nc�s�; Poyraz (13 Yaş) �l üçüncüsü oldu.

2020 yılında düzenlenen Özel Çocuklar Ten�s Turnuvasında Murat (16 Yaş) ten�s
dalında bölge �k�nc�s� ve Türk�ye altıncısı oldu.

2021 yılında düzenlenen Türk�ye Ferd� Boks Şamp�yonasında Zeynep El�f (13 Yaş)
Türk�ye üçüncüsü oldu.

2021 yılında Gençl�k ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Boks Yarışmasında Zeynep
El�f (13 Yaş) �l b�r�nc�s� oldu.

2020 yılında Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğünce düzenlenen Onl�ne Satranç
Turnuvasında Caner (17 Yaş) Türk�ye �k�nc�s�, Poyraz (13 Yaş) Türk�ye beş�nc�s�, Samet (12
Yaş) Türk�ye altıncısı oldu.
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Çocukların c�ns�yete göre dağılımları

0-17 yaş grubu çocuklardan oluşmaktadır.

Erkek
7.574

%52,4

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

2020 yılı TÜİK ver�ler�ne göre;

Tuncel�

Tuncel� �l� nüfusunun

% 17,33'ünü (14.463)

Tuncel� �l� toplam çocuk nüfusu
Türk�ye'dek� toplam çocuk nüfusunun
(22.750.657) % 0,06'sını oluşturmaktadır.

Kız
6.889

%47,6

Tuncel� �l� nüfusu toplam: 

83.443
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Çocuk Evler� Koord�nasyon Merkez�ne
(ÇEKOM) bağlı h�zmet veren 2 Çocuk Ev�
2 Sosyal H�zmet Merkez� (SHM)
3 Özel Kreş ve Gündüz Bakımev�
Koruyucu A�le ve Evlat Ed�nme B�r�m� �le
h�zmet ver�lmekted�r.

Tuncel� A�le ve Sosyal H�zmetler
İl Müdürlüğü

Tuncel� �l�nde �kamet eden çocuklarımıza:

Sosyal ve Ekonom�k Destek H�zmet� (SED):
2021 yılı Temmuz ayında 531 çocuğumuza
toplam 658.000 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 40
çocuğumuza, 2021 yılında 67 çocuğumuza
eğ�t�m ve materyal desteğ� sağlandı.

Koruyucu A�le H�zmet�: 2021 yılı Temmuz
ayı �t�barıyla koruyucu a�le yanında h�zmet
alan çocuk sayımız 4 oldu.

Bakım H�zmetler�

İl Müdürlüğümüze bağlı çocuk bakım
kuruluşlarımızda toplam 9 çocuğumuz
f��len h�zmet almaktadır.

Tuncel� İl�nde Çocuklarımıza
Yönel�k H�zmetler

A�le Odaklı Yaklaşımlar

Çocuk Hakları Kom�tem�ze bağlı 381 üye
çocuk bulunmaktadır.

Bakım Sonrası İzleme ve
Rehberl�k 

Çocuk Hakları Kom�tes�

2020 yılında, reş�t olan gençler�m�zden 12’s�
kamu kurumlarında �st�hdam ed�ld�.
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Tuncel� İl�ndek� Çocuklarımızın Başarıları

2021 yılında düzenlenen 15 Temmuz Anma Etk�nl�kler�nde Yusuf (17) Sancak
Koşusunda b�r�nc� oldu.

B�s�klete b�nme etk�nl�kler� �le çocuklarımızın
açık alanda doğa �le ver�ml� zaman
geç�rmes�n� sağlıyoruz.

Res�m etk�nl�kler� �le çocuklarımızın res�m
yetenekler�n�n gel�şmes�n�, farklı tekn�klerle
res�m yapmayı öğrenmeler�n� destekl�yoruz.

Özel ve öneml� günlerde çocuklarımızın
kend� el emekler� �le Bayram Kartı
hazırlamalarını sağlayarak onların manev�
değer� olan hed�yelere yönelmeler�n�
destekl�yoruz.  

Okçuluk eğ�t�mler�m�z �le çocuklarımıza hem
ata sporlarını öğret�yoruz, hem de
çocuklarımızın d�kkat, odaklanma,
adaptasyon g�b� becer�ler�n�n gel�şmes�ne
destek oluyoruz.

Tuncel� İl�ndek� Faal�yetlerden Örnekler



Çocukların c�ns�yete göre dağılımları

0-17 yaş grubu çocuklardan oluşmaktadır.

Erkek
43.011

%51,7

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

2020 yılı TÜİK ver�ler�ne göre;

Uşak

Uşak �l� nüfusunun

% 22,50's� (83.138)

Uşak �l� toplam çocuk nüfusu Türk�ye'dek�
toplam çocuk nüfusunun (22.750.657) 
% 0,37's�n� oluşturmaktadır.

Kız
40.127

%48,3

Uşak �l� nüfusu toplam: 

369.433
Sosyal ve Ekonom�k Destek H�zmet� (SED):
2021 yılı Temmuz ayında 453 çocuğumuza
toplam 540.000 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 10 çocuğumuza
eğ�t�m ve materyal desteğ� sağlandı.

Koruyucu A�le H�zmet�: 2021 yılı Temmuz
ayı �t�barıyla koruyucu a�le yanında h�zmet
alan çocuk sayımız 34 oldu.

Evlat Ed�nme H�zmet�: 2019 yılından bu
yana 13 çocuğumuz evlat ed�nme
h�zmet�nden faydalandı.

Bakım H�zmetler�

İl Müdürlüğümüze bağlı çocuk bakım
kuruluşlarımızda toplam 98 çocuğumuz
f��len h�zmet almaktadır. 2021 yılında 63
çocuğumuz a�le yanına döndürüldü.

Uşak İl�nde Çocuklarımıza
Yönel�k H�zmetler

A�le Odaklı Yaklaşımlar

Çocuk Hakları Kom�tem�ze bağlı 42 üye
çocuk bulunmaktadır.

Bakım Sonrası İzleme ve
Rehberl�k 

Çocuk Hakları Kom�tes�

2020 yılında, reş�t olan gençler�m�zden 17’s�
kamu kurumlarında �st�hdam ed�ld�.

2 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)
1 Sosyal H�zmet Merkez� (SHM)
4 Özel Kreş ve Gündüz Bakımev�
1 Çocuk Kulübü
Koruyucu A�le ve Evlat Ed�nme B�r�m� �le
h�zmet ver�lmekted�r.

Uşak A�le ve Sosyal H�zmetler İl
Müdürlüğü
Uşak �l�nde �kamet eden çocuklarımıza:
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Çocuklarımızla evde bulunan bas�t
malzemelerle yaratıcı ürünler tasarlama
etk�nl�kler� düzenl�yoruz.

Çocuklarımız doğayı severek büyüyor. Her
b�r�n�n b�r d�k�l� ağacı olsun d�ye, her
çocuğumuzla f�dan d�k�yoruz.

Langırt g�b� oyunlar �le çocuklarımızın el-göz
koord�nasyonlarının gel�şmes�n�, bas�t denge
kurallarını öğrenmeler�n� sağlıyoruz.

Müze gez�s� etk�nl�kler� �le çocuklarımızın
tar�h�, b�l�m�, arkeoloj�y� öğrenmeler�n� ve
merak duymalarını sağlıyoruz.

Uşak İl�ndek� Faal�yetlerden Örnekler

Uşak İl�ndek� Çocuklarımızın Başarıları

2020 yılında �l genel�nde düzenlenen Halter Turnuvasında Kam�l (15) �k�nc� oldu.
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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

Sunulan Hizmet e-Devlet aile.gov.tr



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

Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğü


