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Çocuk H�zmetler�nde Ağustos

Çocuk h�zmetler� e-bülten�n�n yen� sayısı �le
karşınızda olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu
sayımızda b�rb�r�nden kıymetl� b�rçok
çalışmayı s�z�nle paylaşmanın heyecanı
�çer�s�ndey�z.

Bakanlığımız �le Adalet Bakanlığı arasında
�mzalanan “Tutuklu, Hükümlü veya
Yükümlüler �le Çocuklarının Sosyal
H�zmetlerden Yararlandırılması Hakkında İş
B�rl�ğ� Protokolü" �le ebeveynler� cezaev�nde
bulunan ve cezaev�nden çıkan çocuklarımız
artık Bakanlığımızın sosyal h�zmet
modeller�yle tak�p ed�lecek. Bu sayede
ebeveynler� cezaev�nde olan ya da ceza �nfaz
kurumlarında ebeveynler�yle kalan
çocuklarımız �le denet�ml� serbestl�k
yükümlüsü çocuklarımızı sosyal h�zmet
modeller�m�zle destekleyecek, sağlıklı b�reyler
olarak toplumda yerler�n� almaları �ç�n
çocuklarımıza ps�kososyal destek sunacağız.

Ülkem�zdek� tüm çocuklarımızı korumak ve
onlar �ç�n en �y�s�n� hedeflemek üzer�ne
kurulu olan h�zmet pol�t�kalarımız
doğrultusunda çalışmalarımıza devam
ed�yoruz. Bu kapsamda Çocuk H�zmetler�
Genel Müdürlüğü ve Engell� Yaşlı H�zmetler�
Genel Müdürlüğü �le Gülhane Eğ�t�m ve
Araştırma Hastanes� �ş b�rl�ğ�nde gel�şt�r�len,
“Ben� Fark Et” projes� açılış toplantısı
çevr�m�ç� olarak yapıldı. Proje �le ot�zml�
çocukların erken dönemde fark ed�l�p uygun
eğ�t�me, tedav�ye ve rehab�l�tasyona
yönlend�r�lmes� ve uygun bakım
modeller�nden yararlandırılması amaçlanıyor.

Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğümüz
bünyes�nde oluşturulan sosyal medya grubu,
çocukların d�j�tal dünyada karşılaştıkları veya
karşılaşab�lecekler� olumsuz �çer�kler t�t�zl�kle
tak�p ed�yor. Bakanlığımızca, b�r yandan
tesp�t ed�len zararlı �çer�klere �l�şk�n �lg�l�
kurumlarla �ş b�rl�ğ�yle, yasal çerçevede önlem
alınırken; d�ğer yandan a�leler�n, personel�n ve
çocukların bu konuda farkındalık kazanmaları
amacıyla eğ�t�m çalışmaları yürütülüyor.

Bu ayk� bülten�m�zde ayrıca B�ngöl, Çorum,
Kırıkkale, K�l�s, Muğla, Muş, Tek�rdağ �ller�ne
a�t çalışmalarımıza da yer verd�k.

Bülten�n hazırlanmasında emeğ� geçenlere
ve çocuk alanında üreten/çalışan tüm çalışma
arkadaşlarıma teşekkür ed�yorum.

Tüm gayem�z, ülkem�zdek� bütün çocukların
ps�ko-sosyal ve f�z�ksel olarak sağlıklı
gel�ş�mler�n� sürdürmeler�n� sağlamak ve
bunun �ç�n �ht�yaç duydukları her konuda
onları desteklemekt�r. Bu kapsamda gerek
a�les� yanında kalan çocukların, gerekse
devlet koruması altında bakımı sağlanan
çocuklarımız �ç�n sunduğumuz h�zmetler�
sürekl� yen�l�yoruz. Çocuklar �ç�n yaptığımız
tüm h�zmetlerde da�ma �ler�y� hedefl�yoruz.
Çünkü çocuklar geleceğ�m�z.

B�r sonrak� bülten�m�zde buluşmak üzere…

Zel�ha SAĞLAM
Çocuk H�zmetler� Genel Müdürü
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22.750.657 çocuğumuzun
yanındayız

%27,2

1

Türk�ye Çocuk Nüfusu
(2020)

Yaş Grubuna Göre Çocuk Nüfusu

(2020)

0–4 yaş    5–9 yaş    10–14 yaş    15–18 yaş

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

6.121.707    6.526.593    6.419.937     3.682.420  

Kız
11.074.318

%48,7

Erkek
11.676.339

%51,3

C�ns�yete Göre Çocuk Nüfusu

(2020) 



Çocuk Evleri Sitesi

Çocuk Evleri

Çocuk Destek Merkezi

Çocuk
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Kuruluş

Sayısı

5.734

1.343
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1.193
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Kuruluş

Türler�

Bakım Hizmeti Sağlanan Çocuk Sayısı

Özel Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde Ücretsiz
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Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ile

66.018

2.304

138.816

8.214

13.341

Bakım Hizmeti Sağlanan Çocuk Sayısı
2.586

RAKAMLARLA ÇOCUK HİZMETLERİ
(Ağustos 2021)
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A�le ve Sosyal H�zmetler Bakanımız
Derya YANIK, gençlerle buluştuğu
fotoğrafları sosyal medya hesabından
paylaşarak “Yarın karşınıza avukat,
doktor, mühend�s olarak çıkacaklar.
Heps�yle gurur duyuyoruz, s�z de
duyab�l�rs�n�z.” �fadeler�n� kullandı.

A�le ve Sosyal H�zmetler Bakanı Sayın
Derya YANIK Kuruluşlarda Yet�şm�ş ve
YKS’de Başarılı Olmuş Gençler�m�zle
Bakanlıkta B�r Araya Geld�

Devlet koruması altında yet�şen
gençler�m�zden 780'�, 2021 yılı
Yükseköğret�m Kurumları Sınavı'na (YKS)
katıldı.

Sınava katılan gençler�m�zden 2’s� sözel
alanda �lk 10 b�ne g�rme başarısını
gösterd�. Gençler�n 3’ü sayısal alanda,

6’sı sözel alanda, 2’s� �se eş�t ağırlıklı alanda
�lk 100 b�nde yer aldı. Ayrıca 4 genc�m�z 300
olarak bel�rlenen d�l puanı barajını aştı. 

Gençlerle buluştuğu fotoğrafları sosyal
medya hesabından paylaşan Bakanımız, 

“Kuruluşlarımızda yet�şen gençler�m�z
ün�vers�teye başlıyor. Terc�hler�n� yapmadan
önce YKS’de başarı elde etm�ş gençler�m�zle
b�r araya geld�k. Yarın karşınıza avukat,
doktor, mühend�s olarak çıkacaklar.
Heps�yle gurur duyuyoruz, s�z de
duyab�l�rs�n�z” ded�.



A�le ve Sosyal H�zmetler
Bakanlığımızca oluşturulan Sosyal
Medya Çalışma Grubu, çocukların
d�j�tal ortamlardak� zararlı �çer�klerden
korunması amacıyla yürüttüğü
çalışmalar kapsamında 1.259 �çer�ğe
müdahalede bulundu.

Çocukların d�j�tal dünyada
karşılaşab�lecekler� veya karşılaştıkları
olumsuz �çer�kler, Bakanlığımızca
oluşturulan Sosyal Medya Çalışma Grubu
tarafından sıkı tak�p ed�l�yor. Bakanlık, b�r
yandan tesp�t ed�len  zararlı �çer�klere
�l�şk�n, �lg�l� kurumlarla �ş b�rl�ğ�yle, yasal
çerçevede önlem alırken d�ğer yandan
a�leler�n, personel�n ve çocukların bu
konuda farkındalık kazanmaları amacıyla
eğ�t�m çalışmaları yapıyor.

Çocuklar İç�n Zararlı İçer�klere
Bakanlığımızdan Sıkı Tak�p

Sosyal Medya Çalışma Grubu, özell�kle
çocuklar �ç�n zararlı olab�lecek �çer�kler�n
tesp�t ed�lmes�ne ve gerekl� müdahaleler�n
yapılmasına yönel�k çalışmalar yürütüyor.

Sosyal Medya Çalışma Grubu tarafından tesp�t
ed�len olumsuz d�j�tal �çer�kler konusunda �lg�l�
kurumlarla �let�ş�me geç�lerek �çer�kler�n
engellenmes� veya kaldırılması talep ed�l�yor.

Bu çerçevede bugüne kadar, çocukların ruh
sağlığını ve gel�ş�m�n� olumsuz
etk�leyeb�leceğ� değerlend�r�len 1.259 �çer�ğe
müdahalede bulunuldu. 

İçer�klere, “5651 sayılı İnternet Ortamında
Yapılan Yayınların Düzenlenmes� ve Bu
Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele
Ed�lmes� Hakkında Kanun” kapsamında
müdahale ed�l�yor.
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Zararlı olduğu düşünülen �çer�kler�n b�ld�r�leb�leceğ�
kurumsal �hbar platformları:

A�le ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı Çocuk H�zmetler� Genel
Müdürlüğümüz web sayfasında (www.a�le.gov.tr/chgm) yer
alan �hbar butonlarından herhang� b�r� aracılığıyla �hbar
b�ld�r�m�nde bulunulab�l�r.

B�lg� Teknoloj�ler� ve İlet�ş�m Kurumu'nun web adres�nde
(www.�hbarweb.org.tr) yer alan B�lg� İhbar Formunu
doldurab�l�rs�n�z.

Web sayfasına, akıllı telefonunuzun kamerasına sağdak�
karekodu okutarak da er�şeb�l�rs�n�z.

Web sayfasına, akıllı telefonunuzun kamerasına sağdak�
karekodu okutarak da er�şeb�l�rs�n�z.

e-Devlet üzer�nden de B�lg�
Teknoloj�ler� ve İlet�ş�m Kurumuna
"İnternet İhbar Başvurusu" yazarak
İhbar Formunu doldurab�l�rs�n�z.

Cumhurbaşkanlığı İlet�ş�m Merkez�
(CİMER) web adres�nden
(www.c�mer.gov.tr/) �hbarda
bulunab�l�rs�n�z. 

S�ber Suçlarla Mücadele Da�re
Başkanlığına e-posta göndererek
�hbarda bulunab�l�rs�n�z
E-posta adres�: s�ber@egm.gov.tr

.

.

.

.

K�ş�sel Ver�ler� Koruma Kurumu web
adres�nden (https://s�kayet.kvkk.gov.tr/)
�hbarda bulunab�l�rs�n�z.

.

.
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Bakanlığımızca ayrıca, çocukların
sağlıklı gel�ş�m�, toplumsal yaşama
katılımlarının sağlanması ve onları
önleneb�l�r r�sklere karşı korumak
amacıyla eğ�t�mler düzenlen�yor.
Çocukların, a�leler�n ve toplumun d�j�tal
�çer�kl� r�sklere karşı farkındalığını
artırmaya yönel�k �lg�l� kamu kurum ve
kuruluşları, ün�vers�teler ve STK’ler �le
çalışmalar yürütülüyor.

Bakanlığa bağlı özel kreş, gündüz
bakımev� ve çocuk kulübü personel� �le
ebeveynler �ç�n d�j�tal �çer�klerdek�
r�sklerle �lg�l� farkındalık oluşturmayı
amaçlayan eğ�t�mler yürütülüyor.

D�j�tal R�sklerden Korunma Eğ�t�m�, “medya
kavramı, yen� medya araçları, çocuk ve d�j�tal
medya, d�j�tal çağda ebeveyn olmak, b�l�ş�m
teknoloj�ler�n�n çocuklar �ç�n fırsatları ve r�skler�,
çocukları b�l�ş�m teknoloj�ler�n�n r�skler�nden
korumak �ç�n a�leler tarafından d�kkat ed�lmes�
gereken hususlar, öner�len web ve �hbar
adresler�, d�j�tal oyunlar �ç�n kullanılan
sınıflandırma s�stem�” g�b� konu başlıklarından
oluşuyor.

İht�yaç Sah�b� A�leler�m�z�n Çocukları İç�n
Toplam 169 M�lyon 165 B�n TL Sosyal ve Ekonom�k
Destek (SED) Ödemes� Yapıldı

Çocuklar �ç�n �ht�yaç sah�b� a�lelere
yapılan Sosyal ve Ekonom�k Destek
(SED) yardımı ödemeler� yapıldı.

Çocukların öncel�kle a�le yanında
desteklenmes� �lkes�nden hareketle, �ht�yaç
sah�b� a�lelere Bakanlık tarafından SED
yardımı yapılıyor.

Bu kapsamda çocuklar �ç�n ortalama 1.259
TL olan ödemeler 15 Ağustos tar�h�ne kadar
hesaplara yatırıldı. 

Bakan YANIK, şunları kaydett�:
“Çocuklarımızın sağlıklı gel�ş�mler� �ç�n
a�leler�n�n yanında büyümeler�ne önem
ver�yoruz. Ekonom�k sebeplerle
çocuklarımızın a�leler�nden kopmaları
yer�ne, �ht�yaçlarının karşılanarak a�leler�yle
b�r arada, topluma sağlıklı b�reyler olarak
katılab�lmeler�n� hedefl�yoruz. Bu
kapsamda sosyal h�zmet modeller�m�zden
b�r� olan SED, her ay a�leler�m�z�n
hesaplarına düzenl� olarak yatırılıyor.
A�leler�m�z�n çocukları �ç�n toplam 169
m�lyon 165 b�n TL SED ödemes�n�
yapıyoruz.”
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2021'n�n �lk yarısında, engell� aylıkları,
yaşlı aylığı, s�l�koz�s aylığı, evde bakım
yardımı ve sosyal ekonom�k destek
(SED) kapsamında �ht�yaç sah�b�
vatandaşlara toplam 12,5 m�lyar l�ra
sosyal yardım yapıldı.

2022 sayılı "65 Yaşını Doldurmuş,
Muhtaç, Güçsüz ve K�mses�z Türk
Vatandaşlarına Aylık Bağlanması
Hakkında Kanun" kapsamında yüzde 70
ve üzer� engell� aylığından yararlanan
vatandaşlarımız �ç�n 1,4 m�lyar l�ra, 
Yüzde 40-69 arası engell� aylığından
faydalanan vatandaşlarımız �ç�n yaklaşık
1,1 m�lyar l�ra, 
Engell� yakını aylığından faydalanan
vatandaşlarımız �ç�n �se 300 m�lyon l�ra
ödeme yapıldı.

İht�yaç sah�b� vatandaşların ekonom�k ve
sosyal hayata katılımlarını artırmak �ç�n her
yıl b�rçok destek sağlanıyor. Bu kapsamda
yılın �lk 6 ayında;

Böylece engell� aylıklarından faydalanan
vatandaşlarımıza toplamda 2,8 m�lyar l�ra
ödeme gerçekleşt�r�ld�.

İht�yaç Sah�b� Vatandaşlarımıza 6 Ayda
12,5 M�lyar L�ra Sosyal Yardım Ulaştırıldı

Yaşlı aylığından faydalanan vatandaşlara
yaklaşık 3,6 m�lyar l�ra, 
Bakıma muhtaç engell� yakınının
bakımını üstlenen vatandaşlara toplam
5,2 m�lyar l�ra,
Meslek hastalığı olan s�l�koz�s hastalarına
(haf�f, orta ve ağır s�l�koz�s hastası olan
200 k�ş� �ç�n) yaklaşık 1,5 m�lyon l�ra
ödeme yapıldı.

SED h�zmet�yle a�leler�m�ze 932 m�lyon
l�ra ödeme yapıldı. 

Y�ne yılın �lk 6 ayında; 

Ayrıca çocukların öncel�kle a�le yanında
desteklenmes� �lkes�nden hareketle, �ht�yaç
sah�b� a�lelere Bakanlık tarafından Sosyal ve
Ekonom�k Destek (SED) yardımı yapılıyor.
SED h�zmet�yle, çocuklarının temel
�ht�yaçlarını karşılamakta zorlanan, �ht�yaç
sah�b� a�lelere destek olunması amaçlanıyor. 

Bu kapsamda �lk altı ayda;

Böylece, 2021 yılı �lk 6 ayında �ht�yaç sah�b�
vatandaşlarımıza engell� aylıkları, yaşlı
aylığı, s�l�koz�s aylığı, evde bakım yardımı ve
sosyal ve ekonom�k destek (SED)
kapsamında toplam 12,5 m�lyar l�ra sosyal
yardım ulaştırıldı.  



Sayın Em�ne ERDOĞAN
Hanımefend� �le A�le ve Sosyal
H�zmetler Bakanı Sayın Derya YANIK,
Kasımpaşa Oya Kayacık Çocuk Evler�
S�tes�'n�n ek h�zmet b�nasının
açılışını gerçekleşt�rd�.

Em�ne ERDOĞAN Hanımefend�, açılışta
yaptığı konuşmada, Bakanlığın tüm
çalışanlarını özver�l� çalışmaları �ç�n
tebr�k ederek, desteğ�n� es�rgemeyen
gönüllüler �le bağışçılara da şükranlarını
sundu.

"B�ld�ğ�n�z g�b�, 2002 yılında yalnızca 3
tane Çocuk Evler� S�tes� vardı. Bugün bu
sayı 111'e yükseld�. 5 b�n 818
çocuğumuzun bakımını, bu evler�m�zde
gerçekleşt�r�yoruz." �fadeler�n� kullandı.

Sayın Em�ne ERDOĞAN Hanımefend�
Kasımpaşa Oya Kayacık Çocuk Evler�
S�tes�'n�n  Ek B�na Açılışına Katıldı

Açılışını yaptıkları Kasımpaşa Oya Kayacık
Çocuk Evler� S�tes�'n�n bunun en güzel
örnekler�nden b�r� olduğunu söyleyen
ERDOĞAN, "Emeğ� geçen herkesten Allah razı
olsun." ded�.

"Çocuklarımız �ç�n sunulan h�zmetler arasında,
koruyucu a�le h�zmet model�n�n b�z�m �ç�n çok
öneml� olduğunu söylemek �ster�m." d�yen
ERDOĞAN, sözler�n� şöyle sürdürdü: 

"Çünkü dünyanın en modern tes�sler�n�
açab�l�rs�n�z; ama b�r kucaklaşmanın
duygusunu sağlayamazsınız. Bu haz�nen�n, her
çocuğun ortak deney�m� olması �ç�n devlet�m�z
tüm �mkanlarını seferber ed�yor. Hem
çocuklarımızı hem de a�leler�m�z� madd�-
manev� destekl�yor. Hatırlarsanız, 2002 yılında
koruyucu a�le yanındak� çocuk sayımız sadece
515't�. Bu sayı, yürüttüğümüz farkındalık
çalışmalarıyla 8 b�n 204'e ulaştı. Ne mutlu b�ze. 
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Çocuklarımıza a�le ortamına yakın b�r
formatta dönüştürdüğümüz, bugün de b�r
örneğ�n� hep b�rl�kte gördüğümüz, 1.300'ü
aşkın bakım kuruluşumuzda h�zmet
ver�yoruz. Kurumlarımızda kalan 14 b�ne
yakın çocuğumuza yönel�k çeş�tl� eğ�t�m ve
gel�ş�m programları uyguluyoruz.
Kuruluşlarımızın n�cel�ğ� kadar n�tel�ğ�n� de
yoğunlaştırıyor, gel�şt�r�yoruz. Korunma ve
bakım altında bulunan çocuklarımızın
gel�ş�mler�n� desteklemek amacıyla Çocuk
Destek, Gel�ş�m ve Eğ�t�m Programını
(ÇODEP) başlattık. Çocuklarımızın hayata
en donanımlı halde atılması �ç�n
h�zmetler�m�z� dönüştürüyoruz."

Açılışta Sayın Em�ne ERDOĞAN
Hanımefend�ye A�le ve Sosyal H�zmetler
Bakanı Derya YANIK, İstanbul Val�s� Al�
YERLİKAYA ve eş� Hat�ce Nur YERLİKAYA,
Beyoğlu Beled�ye Başkanı Haydar Al� YILDIZ
�le Astay Yönet�m Kurulu Başkanı Mesut
TOPRAK eşl�k ett�.

Konuşmaların ardından Bakan YANIK, Sayın
Em�ne ERDOĞAN Hanımefend�ye
çocukların el emeğ�yle yaptığı b�r tabloyu
hed�ye ett�.

Daha sonra ERDOĞAN ve beraber�ndek�ler
b�nanın açılış kurdeles�n� kest�. ERDOĞAN,
kurdeley� keserken kuruluşun hayırlı olması
temenn�s�nde bulundu.

ERDOĞAN, program sonunda çocuklarla
hatıra fotoğrafı çek�ld�. Çocuk ev�n� de
z�yaret ederek çalışmalarla �lg�l�
yetk�l�lerden b�lg� alan ERDOĞAN,
çocuklarla b�r süre sohbet ett�.

Bu çocuklarımız �ç�nde 879 evladımız özel
gereks�n�ml�d�r. Hatta aralarında yüzde 100
engell� olan yavrularımız da var. A�le sayısı
olarak baktığımızda, 2002'de sayısı 500
olan koruyucu a�lem�z, bugün 6 b�n 739'a
yükselm�şt�r. Tüm a�leler�m�ze, can-ı
yürekten şükranlarımı sunuyorum. Bu
sayının daha da çoğalması �ç�n herkes� �ş�n
b�r ucundan tutmaya davet ed�yorum."

Açılışını yaptıkları Çocuk Evler� S�tes�ne
adını veren Oya KAYACIK'ı da rahmetle
anan ERDOĞAN, kend�s�n� şu sözlerle yâd
ett�: 

"B�ld�ğ�n�z g�b� o, çok genç yaşta, kend�n�
tamamen çocuklara adayan b�r gönül
�nsanıydı. Altmış seneden fazla h�zmet ett�.
Her çocuğu öz evladı b�ld�. Yaşamıyla
b�zlere, vâkıf �nsan olmanın en güzel
örneğ�n� gösterd�. Yeryüzünden sabırla,
sevg�yle, şefkatle yürüyerek geçt�. Sevg�s�n�
verd�ğ� her çocuk, ç�çek açtı. Hep�m�ze
tak�p ed�lecek apaydınlık b�r yol bıraktı."
d�ye konuştu. 

A�le ve Sosyal H�zmetler Bakanı Derya
YANIK da yaptığı konuşmada, çocukların
geleceğe yazılmış mektuplar olduğunu
bel�rterek bu anlamda geleceğ�n
Türk�yes�'ne bırakacakları her değer�n ve
zeng�nl�ğ�n, onların omuzunda taşınacağını,
çocuklara sağlıklı b�r gelecek �ç�n bugünün
�y� yönet�lmes�n�n, onlar �ç�n ver�ml� ve
n�tel�kl� b�r ortam sağlanması gerekt�ğ�n�
kaydett�.

YANIK, şu b�lg�ler� verd�:

"Sosyal h�zmetler�m�z� a�le odaklı b�r stratej�
üzer�ne kurduk. Bu anlayışla uyguluyor ve
yürütüyoruz. Her çocuğumuza b�r a�le
ortamı sağlamak �ç�n çalışıyoruz. Bu
v�zyonla çocuklarımızın ps�kososyal
gel�ş�mler� �ç�n kurum bakımında büyük b�r
dönüşüm gerçekleşt�rd�k.
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Ebeveyn� ceza �nfaz kurumunda
bulunan çocuklar �le ceza �nfaz
kurumlarında ebeveyn�yle kalan
ve denet�ml� serbestl�k yükümlüsü
çocuklardan, cezaev�nden
çıktıktan sonra korunma �ht�yacı
olanlar sosyal h�zmet modeller�yle
desteklenecek.

A�le ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı �le
Adalet Bakanlığı arasında “Tutuklu,
Hükümlü veya Yükümlüler �le
Çocuklarının Sosyal H�zmetlerden
Yararlandırılması Hakkında İş B�rl�ğ�
Protokolü” �mzalandı. Protokolle bu
durumdak� çocukların ruh ve beden
sağlıklarının korunması, ps�kososyal
gel�ş�mler�n�n ve topluma uyum
süreçler�n�n desteklenmes�
amaçlanıyor.

Ebeveyn� Cezaev�nde Olan veya
Cezaev�nden Çıkan Çocuklarımız Artık
Bakanlığımızın Sosyal H�zmet
Modeller�yle Tak�p Ed�lecek

Protokolle �k� bakanlığın taşra teşk�latlarının
yürüteceğ� �şlemler b�r standarda bağlanarak
her �k� bakanlığın �dar� b�r�mler� �le sosyal
serv�sler� çocukların üstün yararı �ç�n güç b�rl�ğ�
yapacak.

Ebeveynler� cezaev�nde bulunan ve
cezaev�nden çıkan çocuklar Bakanlığımızın
sosyal h�zmet modeller�yle tak�p ed�lecek.
Ebeveynler� cezaev�nde olan veya ceza �nfaz
kurumlarında ebeveynler�yle kalan çocuklar �le
denet�ml� serbestl�k yükümlüsü çocuklar da
Bakanlığımız sosyal h�zmet modeller�m�zle
desteklenecek. Çocukların sağlıklı b�reyler
olarak toplumda yerler�n� almaları �ç�n
ps�kososyal destek ver�lecek. 

Bakanlığımızın, devlet korumasına �ht�yacı olan
çocukların bakım altına alındığı çocuk evler�n�n
yanı sıra, koruyucu a�lel�k ve çocukların öncel�kle
öz a�leler�n�n yanında büyümes�n� amaçlayan
Sosyal ve Ekonom�k Destek (SED) g�b� h�zmet
modeller� bulunmaktadır.
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Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğü ve Engell� Yaşlı H�zmetler� Genel Müdürlüğü �le
Gülhane Eğ�t�m ve Araştırma Hastanes� �ş b�rl�ğ�nde gel�şt�r�len, “Ben� Fark Et”
projes� açılış toplantısı çevr�m�ç� olarak yapıldı.

Çocuk H�zmetler� Genel Müdürü Zel�ha SAĞLAM,
Engell� ve Yaşlı H�zmetler� Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ,
Ankara A�le ve Sosyal H�zmetler İl Müdürü Bek�r KOÇYİĞİT, 
Ankara İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. A. Zülf�kar AKELMA 
Engell� ve Yaşlı H�zmetler� Genel Müdürlüğüne bağlı Sosyal ve Ekonom�k Hayata Katılım
Da�res� Başkanı Hulus� ARMAĞAN konuşmacı olarak yer aldılar.

Toplantıda;

“Ben� Fark Et” Projes� Açılış Toplantısı
Yapıldı

Toplantıda konuşan Çocuk H�zmetler� Genel Müdürü Sayın Zel�ha SAĞLAM, çocukların her
türlü r�skten korunması, ruhsal ve bedensel açıdan sağlıklı gel�şmeler�n�n desteklenmes�n�n
öncel�kl� sorumluluk alanlarından b�r� olduğunu hatırlatarak, "Çocuklar sadece
ebeveynler�n�n değ�l, bu toplumun b�r ferd� olarak hep�m�z�n sorumluluğunda” ded�.



Türk�ye’de 23 m�lyon çocuk nüfusu olduğu
b�lg�s�n� veren SAĞLAM, “23 m�lyon yen�
umudumuz var. Onlara sağlanan her �mkân
Türk�ye’n�n yarınına yapılmış yatırım demekt�r.
Çocuklarımızın her b�r�n�n sınırları ölçüsünde
başarab�leceğ� �şler�n olduğunu b�l�yoruz.
Fırsat ver�ld�ğ�nde neler yapab�ld�kler�ne şah�t
oluyoruz. Yeter k� b�z engel olmayalım.” ded�.

“Ben� Fark Et” projes�yle �lg�l� b�lg� veren
SAĞLAM, proje kapsamında �lk olarak, çocuk
evler� ve çocuk evler� s�teler�nde devlet
koruması altındak� çocuklara ot�zm taraması
yapılacağını söyled�.

Kuruluşlarda görev yapan meslek� personel ve
bakım personel�n�n ot�zm konusundak�
b�lg�ler�n�n ve meslek� becer�ler�n�n
gel�şt�r�lmes�n�n hedeflend�ğ�n� bel�rten
SAĞLAM, erken çocukluk dönem�nde ortaya
çıkab�len, sosyal �l�şk�lerde yeters�zl�k ve
y�neley�c� davranışlar �le karakter�ze olan
Ot�zm Spektrum Bozukluğunun (OSB) erken
teşh�s ed�lmes�n�n büyük önem taşıdığını �fade
ett�.

Son yıllarda OSB’ye �l�şk�n farkındalığın
artırılması yönündek� çalışmalardan duyduğu
memnun�yet� d�le get�ren Genel Müdür
SAĞLAM şöyle devam ett�: “Kuruluşlarımızda
kalmakta olan ot�zm tanılı çocuklarımızın
yaşıtlarıyla kaynaştırılması �ç�n uygun modeller
gel�şt�rmey� ve söz konusu çocuklarımızın
hayata hazırlanmasını amaçlıyoruz.

Ayrıca gerek personel�m�z�n gerekse
d�ğer çocuklarımızın ot�zm tanılı
çocuklara karşı farkındalık kazanarak
duyarlı yaklaşımlar gel�şt�rmeler�n�
hedefl�yoruz. Bu kapsamda Bakanlığımız
ve Gülhane Eğ�t�m ve Araştırma
Hastanes� �ş b�rl�ğ�nde yürütülecek
projen�n geleceğ�m�z olan çocuklarımız
ve personel�m�z �ç�n hayırlı olmasını
d�l�yorum.” 

Gülhane Eğ�t�m ve Araştırma
Hastanes�’nde çalışan doktorlar
tarafından gönüllülük esasıyla
yürütülecek “Ben� Fark Et Projes�”
kapsamında, ot�zm tarama ölçekler�
tanıtılacak ve 18 ay-6 yaş arası
çocuklarımıza tarama yapılacak.

Proje �le ot�zml� olduğu tesp�t ed�len
çocukların uyumsal becer�ler�n�n
gel�şt�r�lmes�ne yönel�k gerekl�
çalışmaların yapılması açısından, meslek
personel�ne ve bakım personel�ne
farkındalık kazandırılması hedeflen�yor. 

Proje �le ot�zml� çocukların erken
dönemde fark ed�l�p uygun eğ�t�me,
tedav�ye ve rehab�l�tasyona
yönlend�r�lmes� ve uygun bakım
modeller�nden yararlandırılması
amaçlanıyor.

Gülhane Eğ�t�m ve Araştırma Hastanes�nden Uzm. Dr  N�hal DURMAZ, “Çocuk Sağlığı
Açısından Çocuk Gel�ş�m� Dönemler� ve Gel�ş�m Bozuklukları” 
Uzm. Dr Gözde KANDEMİR, “Ot�zm Spektrum Bozukluğunun T�p�k Özell�kler� Nelerd�r?”
Uzm. Dr. Ayşe Tuğba KARTAL, “Ot�zmde Erken Tanı ve Tedav�/ Uygulanacak Gel�ş�m
Bozukluğu Testler�” konulu sunumlarını gerçekleşt�rd�ler.
Ot�zm Spektrum Bozukluğu tanısına sah�p Sal�h ORHAN “Ot�zml� B�r Çocuğun Gözünden
Dünya” ve babası Hakan ORHAN �se “Ot�zml� Çocuk Sah�b� Ebeveyn Deney�m�”  konulu
sunumlarını gerçekleşt�rd�ler.

Toplantıda;
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A�le ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı
tarafından 0-6 yaş grubu çocuklar �ç�n,
bel�rl� kr�terler göz önünde
bulundurularak hazırlanan k�tap
öner�ler� l�stes�ne 45 yen� k�tap
eklenerek web s�tes�nden yayımlandı.

Çocuklar İç�n “Güvenl� K�tap” L�stes�

A�le ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı, çocuk
dostu yayınların desteklenmes� ve zararlı
�çer�klerle mücadele amacıyla uzmanlardan
oluşan b�r grupla çalışma yürütüyor.
Çalışma grubu tarafından öner�len çocuk
k�tapları l�stes�ne 45 yen� yayın daha
eklend�. Yen� eklenenler �le öner�len k�tap
sayısı toplam 472 oldu. 

Bakanlığın web s�tes�nden yayımlanan
l�stedek� k�tapların, çocukların ps�kososyal
gel�ş�mler�ne katkı sağlaması ve a�lelere yol
göster�c� olması hedeflen�yor.

K�taplar, ün�vers�telerden alınan görüşler
doğrultusunda bel�rlenen kr�terler
çerçeves�nde, 0-6 yaş çocukların gel�ş�m
özell�kler� d�kkate alınarak �ncelen�yor.

Yayınlar öncel�kle ön elemeden geç�r�l�yor.
Ön �ncelemede evrensel ahlak kuralları �le
m�ll� ve manev� değerler açısından
değerlend�rme yapılıyor. Yayınlardak� ş�ddet
�çeren ya da ş�ddet� b�r çözüm yolu olarak
gösteren, ayrımcılığı teşv�k eden �çer�kler�n
yanı sıra müstehcenl�k, �hmal ve �st�smar
konuları da t�t�zl�kle �ncelen�yor.

Hırsızlık, yalan/kötü söz söyleme g�b�
olumsuz davranış modeller�n�n nasıl ele
alındığı da k�tapları değerlend�rme kr�terler�
arasında bulunuyor.

Ön elemeden sonra �çer�ğ�n yanı sıra k�tabın,
çocuğun kolayca kavrayab�leceğ� boyutta,
kullanılan res�mler�n �se �lg� çek�c� ve �çer�kle
uyumlu olmasına d�kkat ed�l�yor.
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L�sten�n tamamına aşağıdak� l�nkten veya
akıllı telefonunuzun kamerasına aşağıdak�
karekodu okutarak ulaşab�l�rs�n�z.

Çocukların d�l gel�ş�mler� açısından
Türkçen�n doğru kullanımına özen
göster�lmes�, k�tapların �çer�ğ�nde karmaşık
cümle bulunmaması g�b� unsurlar da göz
önünde tutuluyor.

K�tapların çocuğun merak duygusunu
destekleme, yaşamda karşılaşacağı zorlukları
aşmak �ç�n akılcı sorun çözme yolları
kullanma, hayal ve düşünce gücünü
gel�şt�rme g�b� özell�kler� taşıyıp taşımadığı
da d�kkate alınıyor.

0-6 yaş grubu çocuklara uygun olduğu düşünülen k�tap öner�ler� aşağıdak� e-posta adres�ne
�let�leb�l�yor. Öner�len k�taplar uzmanlar tarafından değerlend�r�lerek, uygun görülenler l�steye
eklen�yor.

E-posta: cocukk�tab�@a�levecal�sma.gov.tr

www.a�le.gov.tr/chgm/sayfalar/cocuk-dostu-k�tap-l�stes�/

“Köpeğ�m� Arıyorum Gören Var mı?”
“M�n�k Tohum”, 
“Öfke Kuşları Orkestrası”, 
“En Çok Hang�m�z� Sev�yorsun?”, 
“M�n�k Zebra Ç�zg�ler�n� Arıyor”, 
“Meraklı Tavşan”, 
“Ben B�r B�l�m İnsanıyım”, 
“Ben B�r Öğretmen�m”, 
“H�ç Suç�çeğ� Çıkardınız mı?” k�tapları
bulunuyor.

L�steye son eklenenler arasında;
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Çocuklarımızı b�l�nçl� b�rer medya
okuryazarı olarak yet�şt�rmek �ç�n;

Sosyal Medyada Bu Ay



Çocuklarımıza sosyal medya kullanımı
konusunda neler öğreteb�l�r�z? 

Sosyal Medyada Bu Ay
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Çocuklarımız �ç�n eğlencel�
�ç mekan akt�v�teler�

Sosyal Medyada Bu Ay
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Çocuklarımız �ç�n eğlencel� dış
mekan akt�v�teler�

Sosyal Medyada Bu Ay
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Yaşanan yangın, deprem, sel g�b�
doğal afetlerde çocuklarımızla
nasıl �let�ş�m kurmalıyız? 

Sosyal Medyada Bu Ay



Çocuklarımıza ağaçlar ve faydaları
�le �lg�l� neler öğreteb�l�r�z? 

Sosyal Medyada Bu Ay
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Sosyal Medyada Bu Ay

Eğ�t�mler�m�z
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Sosyal Medyada Bu Ay
Ben�m Dünyam: Çocuklarımızın
Hayaller� ve Res�mler�



İllerimizde 
Çocuk Hizmetleri



B�ngöl

Çocukların c�ns�yete göre dağılımları

1 Çocuk Evler� S�tes� (ÇES),
Çocuk Evler� Koord�nasyon Merkez�ne
(ÇEKOM) bağlı h�zmet veren 4 Çocuk Ev�,
4 Sosyal H�zmet Merkez� (SHM),
8 Özel Kreş ve Gündüz Bakım Ev� �le Çocuk
Kulübü,
Koruyucu A�le ve Evlat Ed�nme B�r�mler� �le
h�zmet ver�lmekted�r.

B�ngöl �l� nüfusunun

% 31,49'u (88.725)
0-17 yaş grubu çocuklardan oluşmaktadır.

B�ngöl �l� toplam çocuk nüfusu,
Türk�ye'dek� toplam çocuk nüfusunun
(22.750.657) % 0,39'unu oluşturmaktadır.

Erkek
45.238

%51,0

Kız
43.487

%49,0

B�ngöl �l� nüfusu toplam: 

281.768

B�ngöl �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;

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

Sosyal ve Ekonom�k Destek H�zmet� (SED):
2021 yılı Ağustos ayında 819 çocuğumuza
toplam 994.000 TL SED yardımı yapıldı.

Koruyucu A�le H�zmet�: 2021 yılı Ağustos ayı
�t�barıyla koruyucu a�le yanında h�zmet alan
çocuk sayımız 45 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 140 çocuğumuz
f��len h�zmet almaktadır. 2021 yılında 1
çocuğumuz a�le yanına döndürüldü.

B�ngöl 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 13’ü
kamu kurumlarında �st�hdam ed�ld�.

Çocuk Hakları Kom�tem�ze bağlı 8 üye
çocuk bulunmaktadır.

Çocuk Hakları Kom�tes�
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Müz�k atölyeler�m�zde müz�ğe �lg� duyan
her çocuğun, kend� seçt�ğ�, en az b�r
enstrümanı çalmayı öğrenmes�n�
destekl�yoruz.

Spor salonlarında gerçekleşt�rd�ğ�m�z spor
etk�nl�kler� �le çocuklarımızın f�z�ksel ve
z�h�nsel olarak z�nde kalmalarını sağlıyoruz.

K�tap okuma odalarımızda çocuklarımız,
okumalarını kütüphane kültürünü
ben�mseyerek, key�fle yapıyor.

Boyama etk�nl�kler� �le çocuklarımız
yetenekler�n� keşfed�yor; farklı tekn�kler
öğren�yor.

B�ngöl İl�ndek� Faal�yetlerden Örnekler

Kuaförlük g�b� meslek ed�nd�rme kurslarımız
�le çocuklarımızın geleceğ�ne yatırım
yapıyoruz.

Öğretmenler�m�z, çocuklarımıza �ht�yaç
duydukları derslerde b�reb�r destek ver�yor.
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Duvar boyama ve süsleme etk�nl�kler� de
çocuklarımızın yaratıcılıklarını ortaya
koydukları faal�yetlerden b�r�s�.

Bowl�ng �le çocuklarımızın vücut
koord�nasyonlarının gel�şmes�n�, bas�t denge
kurallarını öğrenmeler�n� sağlıyoruz.

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.

Satranç etk�nl�kler� �le çocuklarımızın anal�t�k
düşünme, b�r kaç adım sonrasını hesap
etme, sabır gösterme becer�ler�n�n
gel�şmes�n�; oyunda kazanma ve kaybetme
duygularını yaşamalarını sağlıyoruz.

B�ngöl İl�ndek� Çocuklarımızın Başarıları
2020 yılında A�le ve Sosyal H�zmetler Bakanlığımızca düzenlenen Onl�ne Satranç
Turnuvasında İbrah�m Hal�l (13 Yaş) dördüncü oldu.

26



2 Çocuk Evler� S�tes� (ÇES),
2 Çocuk Koruma İlk Müdahale ve
Değerlend�rme B�r�m� (ÇOKİM),
Çocuk Evler� Koord�nasyon Merkez�ne
(ÇEKOM) bağlı h�zmet veren 7 Çocuk Ev�,
5 Sosyal H�zmet Merkez� (SHM),
9 Özel Kreş ve Gündüz Bakım Ev� �le Çocuk
Kulübü,
Koruyucu A�le ve Evlat Ed�nme B�r�mler� �le
h�zmet ver�lmekted�r.

Çorum

Çocukların c�ns�yete göre dağılımları

Çorum �l� nüfusunun

% 23,07's� (122.282)
0-17 yaş grubu çocuklardan oluşmaktadır.

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

Erkek
62.857

%51,4

Kız
59.425

%48,6

Çorum �l� nüfusu toplam: 

530.126

Çorum �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;

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

Çocuk Hakları Kom�tem�ze bağlı 135 üye
çocuk bulunmaktadır.

Çorum İl�nde Çocuklarımıza
Yönel�k H�zmetler

Sosyal ve Ekonom�k Destek H�zmet� (SED):
2021 yılı Ağustos ayında 1.461 çocuğumuza
toplam 1.794.000 TL SED yardımı yapıldı.

Koruyucu A�le H�zmet�: 2021 yılı Ağustos ayı
�t�barıyla koruyucu a�le yanında h�zmet
alan çocuk sayımız 95 oldu.

Evlat Ed�nme H�zmet�: 2019 yılından bu
yana 17 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 80
çocuğumuz a�le yanına döndürüldü.

A�le Odaklı Yaklaşımlar

Bakım Sonrası İzleme ve
Rehberl�k 

2020 yılında, reş�t olan gençler�m�zden 18’�
kamu kurumlarında �st�hdam ed�ld�.

Çocuk Hakları Kom�tes�
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Çocuklarımızın en çok eğlend�kler� ve
yaratıcılıklarını ortaya çıkardıkları sanat
dallarından b�r�s� olan resme �lg� duyan tüm
çocuklarımızı destekl�yoruz.

Bowl�ng �le çocuklarımızın vücut
koord�nasyonlarının gel�şmes�n�, bas�t denge
kurallarını öğrenmeler�n� sağlıyoruz.

B�lg�sayar odalarımız, k�tap okuma
alanlarımız �le çocuklarımızı okumaya ve
araştırmaya teşv�k ed�yoruz. 

Açık alanda düzenled�ğ�m�z k�tap okuma
etk�nler� �le çocuklarımızın daha key�fl� vak�t
geç�rmes�n� sağlıyoruz.

Çorum İl�ndek� Faal�yetlerden Örnekler

Spor sahalarımızla, çocuklarımızın güvenl�
b�r alanda, sağlıklı ve b�l�nçl� sporcular olarak
yet�şmeler�n� sağlıyoruz.

Özel ve öneml� günlerle �lg�l� çocuklarımızın
af�ş hazırlama g�b� etk�nl�kler
gerçekleşt�rmes�n� destekl�yoruz.

28



Çorum İl�ndek� Çocuklarımızın Başarıları
2020 yılında �l genel�nde düzenlenen, 18 Mart Çanakkale Zafer� Res�m Yarışmasında
ortaokullar arasında İrem (14 yaş) �k�nc� oldu.

2020 yılında �l genel�nde düzenlenen Onl�ne Satranç Turnuvasında Eyüp (11 yaş)
dördüncü oldu.

2021 yılında düzenlenen Çorum İl� J�mnast�k Turnuvası'nda j�mnast�k dalında Mel�sa
(10 yaş) �k�nc�; Kader (6 yaş) üçüncü; Med�nenur (10) dördüncü oldu.

2020 yılında düzenlenen Çorum �l Seçmeler�nde Hentbol dalında Mel�ke (17) üçüncü
oldu.

2020 yılında düzenlenen Üm�tler İl Seçmeler�nde Judo dalında Sıla (16) b�r�nc� oldu.

Ağaç d�kme ve b�tk� yet�şt�rme etk�nl�kler� �le
çocuklarımızın doğayı tanımasını sağlıyoruz.

F�tness odalarımız �le çocuklarımızın spor
yapmasını destekl�yoruz. 

Satranç etk�nl�kler� �le çocuklarımızın
anal�t�k düşünme, b�r kaç adım sonrasını
hesap etme, sabır gösterme becer�ler�n�n
gel�şmes�n�; oyunda kazanma ve kaybetme
duygularını yaşamalarını sağlıyoruz.

Can dostlarımız olan hayvanları besleme
faal�yetler�m�z �le çocuklarımızın farkındalık
ve merhamet duyguları daha da gel�ş�yor.
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1 Çocuk Koruma İlk Müdahale ve
Değerlend�rme B�r�m� (ÇOKİM),
Çocuk Evler� Koord�nasyon Merkez�ne
(ÇEKOM) bağlı h�zmet veren 19 Çocuk Ev�,
1 Çocuk Destek Merkez� (ÇODEM)
1 Sosyal H�zmet Merkez� (SHM),
9 Özel Kreş ve Gündüz Bakım Ev� �le Çocuk
Kulübü,
Koruyucu A�le ve Evlat Ed�nme B�r�mler� �le
h�zmet ver�lmekted�r.

Kırıkkale

Çocukların c�ns�yete göre dağılımları

Kırıkkale �l� nüfusunun

% 22,86'sı (63.715)
0-17 yaş grubu çocuklardan oluşmaktadır.

Kırıkkale �l� toplam çocuk nüfusu,
Türk�ye'dek� toplam çocuk nüfusunun
(22.750.657) % 0,28'�n� oluşturmaktadır.

Erkek
32.791

%51,5

Kız
30.924

%48,5

Kırıkkale �l� nüfusu toplam: 

278.703

Kırıkkale �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;

Kırıkkale A�le ve Sosyal
H�zmetler İl Müdürlüğü

Kırıkkale �l�nde �kamet eden çocuklarımıza:

Çocuk Hakları Kom�tem�ze bağlı 183 üye
çocuk bulunmaktadır.

Kırıkkale İl�nde Çocuklarımıza
Yönel�k H�zmetler

Sosyal ve Ekonom�k Destek H�zmet� (SED):
2021 yılı Ağustos ayında 678 çocuğumuza
toplam 864.000 TL SED yardımı yapıldı.

Koruyucu A�le H�zmet�: 2021 yılı Ağustos ayı
�t�barıyla koruyucu a�le yanında h�zmet
alan çocuk sayımız 53 oldu.

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

Bakım H�zmetler�

İl Müdürlüğümüze bağlı çocuk bakım
kuruluşlarımızda toplam 120 çocuğumuz
f��len h�zmet almaktadır. 2021 yılında 6
çocuğumuz a�le yanına döndürüldü.

A�le Odaklı Yaklaşımlar

Bakım Sonrası İzleme ve
Rehberl�k 

2020 yılında, reş�t olan gençler�m�zden 9’u
kamu kurumlarında �st�hdam ed�ld�.

Çocuk Hakları Kom�tes�
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Eskr�me �lg� duyan çocuklarımızın eskr�m
kurslarına katılmasını veya bu konuda özel
ders almasını sağlıyoruz.

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

Kırıkkale İl�ndek� Faal�yetlerden Örnekler

Satranç etk�nl�kler� �le çocuklarımızın
anal�t�k düşünme, b�r kaç adım sonrasını
hesap etme, sabır gösterme becer�ler�n�n
gel�şmes�n�; oyunda kazanma ve kaybetme
duygularını yaşamalarını sağlıyoruz.

Çocuklarımızın karakalem, suluboya,
yağlıboya ve guaj boya g�b� farklı materyal ve
tekn�klerle res�m yapmasını destekl�yoruz.
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1 Çocuk Koruma İlk Müdahale ve
Değerlend�rme B�r�m� (ÇOKİM)
Çocuk Evler� Koord�nasyon Merkez�ne
(ÇEKOM) bağlı h�zmet veren 3 Çocuk Ev�
1 Sosyal H�zmet Merkez� (SHM)
6 Özel Kreş ve Gündüz Bakım Ev� �le Çocuk
Kulübü
Koruyucu A�le ve Evlat Ed�nme B�r�m� �le
h�zmet ver�lmekted�r.

K�l�s

Çocukların c�ns�yete göre dağılımları

K�l�s �l� nüfusunun

% 33,80', (48.270)
0-17 yaş grubu çocuklardan oluşmaktadır.

K�l�s �l� toplam çocuk nüfusu, Türk�ye'dek�
toplam çocuk nüfusunun (22.750.657) 
% 0,21'�n� oluşturmaktadır.

Erkek
24.930

%51,6

Kız
23.340

%48,4

K�l�s �l� nüfusu toplam: 

142.792

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

2020 yılı TÜİK ver�ler�ne göre;

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

Çocuk Hakları Kom�tem�ze bağlı 43 üye
çocuk bulunmaktadır.

K�l�s İl�nde Çocuklarımıza
Yönel�k H�zmetler

Sosyal ve Ekonom�k Destek H�zmet� (SED):
2021 yılı Ağustos ayında 567 çocuğumuza
toplam 707.000 TL SED yardımı yapıldı.

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

Bakım H�zmetler�

İl Müdürlüğümüze bağlı çocuk bakım
kuruluşlarımızda toplam 23 çocuğumuz
f��len h�zmet almaktadır. 2021 yılında 45
çocuğumuz a�le yanına döndürüldü.

A�le Odaklı Yaklaşımlar

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

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

K�l�s İl�ndek� Faal�yetlerden Örnekler

Düzenled�ğ�m�z çeş�tl� oyun etk�nl�kler� �le
çocuklarımızın b�rl�kte eğlencel� vak�t
geç�rmes�n� sağlıyoruz.

Uçurtma etk�nl�kler� �le çocuklarımızın key�fl�
vak�t geç�rmes�n� ve  gözlem yetenekler�n�n
gel�şmes�n� sağlıyoruz.

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

Ders çalışma salonlarımızda çocuklarımız
dersler�ne ve ödevler�ne daha mot�ve şek�lde
çalışıyor. 
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1 Çocuk Evler� S�tes� (ÇES),
1 Çocuk Koruma İlk Müdahale ve
Değerlend�rme B�r�m� (ÇOKİM),
Çocuk Evler� Koord�nasyon Merkez�ne
(ÇEKOM) bağlı h�zmet veren 20 Çocuk Ev�,
1 Çocuk Destek Merkez� (ÇODEM),
6 Sosyal H�zmet Merkez� (SHM),
58 Özel Kreş ve Gündüz Bakım Ev� �le
Çocuk Kulübü,
Koruyucu A�le ve Evlat Ed�nme B�r�mler� �le
h�zmet ver�lmekted�r.

Muğla

Çocukların c�ns�yete göre dağılımları

Muğla �l� nüfusunun

% 21,33'ü (213.444)
0-17 yaş grubu çocuklardan oluşmaktadır.

Muğla �l� toplam çocuk nüfusu,
Türk�ye'dek� toplam çocuk nüfusunun
(22.750.657) % 0,94'ünü oluşturmaktadır.

Erkek
110.163

%51,6

Kız
103.281

%48,4

Muğla �l� nüfusu toplam: 

1.000.773

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

2020 yılı TÜİK ver�ler�ne göre;

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

Çocuk Hakları Kom�tem�ze bağlı 140 üye
çocuk bulunmaktadır.

Muğla İl�nde Çocuklarımıza
Yönel�k H�zmetler

Sosyal ve Ekonom�k Destek H�zmet� (SED):
2021 yılı Ağustos ayında 1.037 çocuğumuza
toplam 1.288.000 TL SED yardımı yapıldı.

Koruyucu A�le H�zmet�: 2021 yılı Ağustos ayı
�t�barıyla koruyucu a�le yanında h�zmet
alan çocuk sayımız 92 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 135 çocuğumuz
f��len h�zmet almaktadır. 2021 yılında 12
çocuğumuz a�le yanına döndürüldü.

A�le Odaklı Yaklaşımlar

Bakım Sonrası İzleme ve
Rehberl�k 

2020 yılında, reş�t olan gençler�m�zden 26’sı
kamu kurumlarında �st�hdam ed�ld�.

Çocuk Hakları Kom�tes�
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F�lograf� yapımı çalışmalarımız �le
çocuklarımızın el becer�ler�n�n gel�şmes�n�
sağlıyoruz.

Hayvanları yer�nde z�yaret ederek
çocuklarımızın hayvanları tanımasını sağlıyor
ve onlara hayvan sevg�s� aşılıyoruz.

Muğla İl�ndek� Faal�yetlerden Örnekler

At b�nme etk�nl�kler� �le çocuklarımızın
koord�nasyon becer�ler�n� destekl�yoruz.

Düzenled�ğ�m�z gez�lerle çocuklarımızın
doğa �le �ç �çe zaman geç�rmes�n� sağlıyoruz.

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

Düzenled�ğ�m�z eğ�t�m etk�nl�kler� �le
çocuklarımızı b�lg�lend�r�yoruz.



Muğla İl�ndek� Çocuklarımızın Başarıları
2021 yılında İl Müdürlüğümüzde düzenlenen İst�klal Marşını Okuma Yarışmasında
Ers�n (17 yaş) b�r�nc� oldu.

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

Res�m etk�nl�kler� �le çocuklarımız res�m
yetenekler�n� keşfed�yor; farklı tekn�klerle
res�m yapmayı öğren�yor.
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2 Çocuk Evler� S�tes� (ÇES),
Çocuk Evler� Koord�nasyon Merkez�ne
(ÇEKOM) bağlı h�zmet veren 7 Çocuk Ev�,
5 Sosyal H�zmet Merkez� (SHM),
3 Özel Kreş ve Gündüz Bakım Ev� �le Çocuk
Kulübü,
Koruyucu A�le ve Evlat Ed�nme B�r�m� �le
h�zmet ver�lmekted�r.

Muş

Çocukların c�ns�yete göre dağılımları

Muş �l� nüfusunun

% 40,60'ı (166.897)
0-17 yaş grubu çocuklardan oluşmaktadır.

Muş �l� toplam çocuk nüfusu, Türk�ye'dek�
toplam çocuk nüfusunun (22.750.657) 
% 0,73'ünü oluşturmaktadır.

Erkek
85.268

%51,1

Kız
81.629

%48,9

Muş �l� nüfusu toplam: 

411.117

Muş �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;

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

Çocuk Hakları Kom�tem�ze bağlı 836 üye
çocuk bulunmaktadır.

Muş İl�nde Çocuklarımıza
Yönel�k H�zmetler

Sosyal ve Ekonom�k Destek H�zmet� (SED):
2021 yılı Ağustos ayında 958 çocuğumuza
toplam 1.172.000 TL SED yardımı yapıldı.

Koruyucu A�le H�zmet�: 2021 yılı Ağustos ayı
�t�barıyla koruyucu a�le yanında h�zmet
alan çocuk sayımız 50 oldu.

Evlat Ed�nme H�zmet�: 2019 yılından bu
yana 2 çocuğumuz evlat ed�nme
h�zmet�nden faydalandı.

Bakım H�zmetler�

İl Müdürlüğümüze bağlı çocuk bakım
kuruluşlarımızda toplam 124 çocuğumuz
f��len h�zmet almaktadır. 2021 yılında 6
çocuğumuz a�le yanına döndürüldü.

A�le Odaklı Yaklaşımlar

Bakım Sonrası İzleme ve
Rehberl�k 

2020 yılında, reş�t olan gençler�m�zden 20’s�
kamu kurumlarında �st�hdam ed�ld�.

Çocuk Hakları Kom�tes�
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Çocuklarımızın, sosyal sorumluluk projeler�
kapsamında, çevre düzenlemes�ne katkıda
bulunmalarını sağlıyoruz.

Can dostlarımız olan hayvanları besleme
faal�yetler�m�z �le çocuklarımızın farkındalık
ve merhamet duyguları daha da gel�ş�yor.

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

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

Muş İl�ndek� Faal�yetlerden Örnekler

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.

Kasnak, punch, d�k�ş, nakış, oya g�b� farklı
malzeme ve tekn�klerle yapılan faal�yetlerle
çocuklarımızın hem el becer�ler� gel�ş�yor
hem de kend� ürünler�n� üretmeler�n�n
mutluluğunu yaşıyorlar.
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Çocuklarımızın toprakla buluşması ve
organ�k tarım ürünler�n� tanıması �ç�n
meyve ve sebze yet�şt�rme etk�nl�kler�
yapıyoruz.

Satranç etk�nl�kler� �le çocuklarımızın anal�t�k
düşünme, b�r kaç adım sonrasını hesap
etme, sabır gösterme becer�ler�n�n
gel�şmes�n�; oyunda kazanma ve kaybetme
duygularını yaşamalarını sağlıyoruz.
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Çocukların c�ns�yete göre dağılımları

0-17 yaş grubu çocuklardan oluşmaktadır.

Tek�rdağ �l� nüfusunun

% 25,09'u (271.211)

Tek�rdağ �l� toplam çocuk nüfusu,
Türk�ye'dek� toplam çocuk nüfusunun
(22.750.657) % 1,19'unu oluşturmaktadır.

Erkek
139.685

%51,5

Kız
131.526

%48,5

Tek�rdağ �l� nüfusu toplam: 

1.081.065

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

2020 yılı TÜİK ver�ler�ne göre;

2 Çocuk Evler� S�tes� (ÇES),
Çocuk Evler� Koord�nasyon Merkez�ne
(ÇEKOM) bağlı h�zmet veren 11 Çocuk Ev�,
1 Çocuk Destek Merkez� (ÇODEM),
4 Sosyal H�zmet Merkez� (SHM),
29 Özel Kreş ve Gündüz Bakım Ev� �le
Çocuk Kulübü,
Koruyucu A�le ve Evlat Ed�nme B�r�m� �le
h�zmet ver�lmekted�r.

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

Çocuk Hakları Kom�tem�ze bağlı 129 üye
çocuk bulunmaktadır.

Tek�rdağ İl�nde Çocuklarımıza
Yönel�k H�zmetler

Sosyal ve Ekonom�k Destek H�zmet� (SED):
2021 yılı Ağustos ayında 1.220 çocuğumuza
toplam 1.394.000 TL SED yardımı yapıldı.

Koruyucu A�le H�zmet�: 2021 yılı Ağustos ayı
�t�barıyla koruyucu a�le yanında h�zmet
alan çocuk sayımız  136 oldu.

Evlat Ed�nme H�zmet�: 2019 yılından bu
yana 30 çocuğumuz evlat ed�nme
h�zmet�nden faydalandı.

Bakım H�zmetler�

İl Müdürlüğümüze bağlı çocuk bakım
kuruluşlarımızda toplam  201 çocuğumuz
f��len h�zmet almaktadır. 2021 yılında 116
çocuğumuz a�le yanına döndürüldü.

A�le Odaklı Yaklaşımlar

Bakım Sonrası İzleme ve
Rehberl�k 

2020 yılında, reş�t olan gençler�m�zden 10’u
kamu kurumlarında �st�hdam ed�ld�.

Çocuk Hakları Kom�tes�
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Çocuklarımız dekupaj ve ahşap yakma
tekn�kler�yle ahşap boyama ve res�mleme
çalışmaları yapıyor.

Makrome örme etk�nl�kler� �le çocuklarımız el
becer�ler�n� gel�şt�r�yor.

Çocuklarımızın yaş ve gel�ş�m düzeyler�ne
uygun şek�lde mutfak etk�nl�kler�ne
katılımlarını sağlıyoruz. Bu sayede
çocuklarımıza günlük yaşam becer�ler�
kazandırmaya çalışıyoruz.

D�k�ş, nakış, oya g�b� farklı malzeme ve
tekn�klerle yapılan faal�yetlerle
çocuklarımızın hem el becer�ler� gel�ş�yor
hem de kend� ürünler�n� üretmeler�n�n
mutluluğunu yaşıyorlar.

Tek�rdağ İl�ndek� Faal�yetlerden Örnekler

Takım sporları aracılığıyla, çocuklarımızın
b�rl�kte �ş yapab�lme, ortak karar vereb�lme
ve sorumluluk alab�lme becer�ler�n�
destekl�yoruz.

Özel ve öneml� günlerle �lg�l� çocuklarımızın
af�ş hazırlama g�b� etk�nl�kler
gerçekleşt�rmes�n� destekl�yoruz.



Tek�rdağ İl�ndek� Çocuklarımızın Başarıları
2020 yılında düzenlenen TÖSSFED B�r�nc� Bölge Yüzme Şamp�yonasında  Kürşat (19
Yaş) Erkekler 200m Kurbağalama dalında b�r�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� �le 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


