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Çocuk Hizmetlerinde Ağustos
Çocuk hizmetleri e-bülteninin yeni sayısı ile

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz

karşınızda olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu

bünyesinde oluşturulan sosyal medya grubu,

sayımızda birbirinden kıymetli birçok

çocukların dijital dünyada karşılaştıkları veya

çalışmayı sizinle paylaşmanın heyecanı

karşılaşabilecekleri olumsuz içerikler titizlikle

içerisindeyiz.

takip ediyor. Bakanlığımızca, bir yandan
tespit edilen zararlı içeriklere ilişkin ilgili

Bakanlığımız ile Adalet Bakanlığı arasında

kurumlarla iş birliğiyle, yasal çerçevede önlem

imzalanan “Tutuklu, Hükümlü veya

alınırken; diğer yandan ailelerin, personelin ve

Yükümlüler ile Çocuklarının Sosyal

çocukların bu konuda farkındalık kazanmaları

Hizmetlerden Yararlandırılması Hakkında İş

amacıyla eğitim çalışmaları yürütülüyor.

Birliği Protokolü" ile ebeveynleri cezaevinde
bulunan ve cezaevinden çıkan çocuklarımız

Bu ayki bültenimizde ayrıca Bingöl, Çorum,

artık Bakanlığımızın sosyal hizmet

Kırıkkale, Kilis, Muğla, Muş, Tekirdağ illerine

modelleriyle takip edilecek. Bu sayede

ait çalışmalarımıza da yer verdik.

ebeveynleri cezaevinde olan ya da ceza infaz
kurumlarında ebeveynleriyle kalan

Bültenin hazırlanmasında emeği geçenlere

çocuklarımız ile denetimli serbestlik

ve çocuk alanında üreten/çalışan tüm çalışma

yükümlüsü çocuklarımızı sosyal hizmet

arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

modellerimizle destekleyecek, sağlıklı bireyler
olarak toplumda yerlerini almaları için

Tüm gayemiz, ülkemizdeki bütün çocukların

çocuklarımıza psikososyal destek sunacağız.

psiko-sosyal ve fiziksel olarak sağlıklı
gelişimlerini sürdürmelerini sağlamak ve

Ülkemizdeki tüm çocuklarımızı korumak ve

bunun için ihtiyaç duydukları her konuda

onlar için en iyisini hedeflemek üzerine

onları desteklemektir. Bu kapsamda gerek

kurulu olan hizmet politikalarımız

ailesi yanında kalan çocukların, gerekse

doğrultusunda çalışmalarımıza devam

devlet koruması altında bakımı sağlanan

ediyoruz. Bu kapsamda Çocuk Hizmetleri

çocuklarımız için sunduğumuz hizmetleri

Genel Müdürlüğü ve Engelli Yaşlı Hizmetleri

sürekli yeniliyoruz. Çocuklar için yaptığımız

Genel Müdürlüğü ile Gülhane Eğitim ve

tüm hizmetlerde daima ileriyi hedefliyoruz.

Araştırma Hastanesi iş birliğinde geliştirilen,

Çünkü çocuklar geleceğimiz.

“Beni Fark Et” projesi açılış toplantısı
çevrimiçi olarak yapıldı. Proje ile otizmli

Bir sonraki bültenimizde buluşmak üzere…

çocukların erken dönemde fark edilip uygun
eğitime, tedaviye ve rehabilitasyona
yönlendirilmesi ve uygun bakım
modellerinden yararlandırılması amaçlanıyor.

Zeliha SAĞLAM
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü
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Sosyal Medyada Bu Ay

Türkiye Çocuk Nüfusu
(2020)

%27,2

22.750.657 çocuğumuzun
yanındayız
Cinsiyete Göre Çocuk Nüfusu
(2020)
Kız

Erkek

11.074.318

11.676.339

%48,7

%51,3

Yaş Grubuna Göre Çocuk Nüfusu
(2020)
0–4 yaş

5–9 yaş

10–14 yaş

15–18 yaş

6.121.707

6.526.593

6.419.937

3.682.420

%26,9

%28,7

%28,2

%16,2
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RAKAMLARLA ÇOCUK HİZMETLERİ
(Ağustos 2021)
13.341

Kuruluş Bakımında Bulunan Çocuk Sayısı
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ile

138.816

Desteklenen Çocuk Sayısı
Koruyucu Aile Yanında Bakılan Çocuk Sayısı

8.214

Özel Kreş ve Gündüz Bakım Evi Sayısı

2.304

Özel Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde

66.018

Bakım Hizmeti Sağlanan Çocuk Sayısı
Özel Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde Ücretsiz

2.586

Bakım Hizmeti Sağlanan Çocuk Sayısı

Kuruluş

Kuruluş

Çocuk

Türleri

Sayısı

Sayısı

112

6.264

1.193

5.734

66

1.343

Çocuk Evleri Sitesi
Çocuk Evleri
Çocuk Destek Merkezi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın
Derya YANIK Kuruluşlarda Yetişmiş ve
YKS’de Başarılı Olmuş Gençlerimizle
Bakanlıkta Bir Araya Geldi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız
Derya YANIK, gençlerle buluştuğu
fotoğrafları sosyal medya hesabından

6’sı sözel alanda, 2’si ise eşit ağırlıklı alanda
ilk 100 binde yer aldı. Ayrıca 4 gencimiz 300
olarak belirlenen dil puanı barajını aştı.

paylaşarak “Yarın karşınıza avukat,

Gençlerle buluştuğu fotoğrafları sosyal

doktor, mühendis olarak çıkacaklar.

medya hesabından paylaşan Bakanımız,

Hepsiyle gurur duyuyoruz, siz de
duyabilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

“Kuruluşlarımızda yetişen gençlerimiz
üniversiteye başlıyor. Tercihlerini yapmadan
önce YKS’de başarı elde etmiş gençlerimizle

Devlet koruması altında yetişen

bir araya geldik. Yarın karşınıza avukat,

gençlerimizden 780'i, 2021 yılı

doktor, mühendis olarak çıkacaklar.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS)

Hepsiyle gurur duyuyoruz, siz de

katıldı.

duyabilirsiniz” dedi.

Sınava katılan gençlerimizden 2’si sözel
alanda ilk 10 bine girme başarısını
gösterdi. Gençlerin 3’ü sayısal alanda,
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Çocuklar İçin Zararlı İçeriklere
Bakanlığımızdan Sıkı Takip
Aile ve Sosyal Hizmetler

Sosyal Medya Çalışma Grubu, özellikle

Bakanlığımızca oluşturulan Sosyal

çocuklar için zararlı olabilecek içeriklerin

Medya Çalışma Grubu, çocukların

tespit edilmesine ve gerekli müdahalelerin

dijital ortamlardaki zararlı içeriklerden

yapılmasına yönelik çalışmalar yürütüyor.

korunması amacıyla yürüttüğü
çalışmalar kapsamında 1.259 içeriğe
müdahalede bulundu.

Sosyal Medya Çalışma Grubu tarafından tespit
edilen olumsuz dijital içerikler konusunda ilgili
kurumlarla iletişime geçilerek içeriklerin
engellenmesi veya kaldırılması talep ediliyor.

Çocukların dijital dünyada
karşılaşabilecekleri veya karşılaştıkları

Bu çerçevede bugüne kadar, çocukların ruh

olumsuz içerikler, Bakanlığımızca

sağlığını ve gelişimini olumsuz

oluşturulan Sosyal Medya Çalışma Grubu

etkileyebileceği değerlendirilen 1.259 içeriğe

tarafından sıkı takip ediliyor. Bakanlık, bir

müdahalede bulunuldu.

yandan tespit edilen zararlı içeriklere
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ilişkin, ilgili kurumlarla iş birliğiyle, yasal

İçeriklere, “5651 sayılı İnternet Ortamında

çerçevede önlem alırken diğer yandan

Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu

ailelerin, personelin ve çocukların bu

Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele

konuda farkındalık kazanmaları amacıyla

Edilmesi Hakkında Kanun” kapsamında

eğitim çalışmaları yapıyor.

müdahale ediliyor.

.

Zararlı olduğu düşünülen içeriklerin bildirilebileceği
kurumsal ihbar platformları:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel
Müdürlüğümüz web sayfasında (www.aile.gov.tr/chgm) yer
alan ihbar butonlarından herhangi biri aracılığıyla ihbar
bildiriminde bulunulabilir.
Web sayfasına, akıllı telefonunuzun kamerasına sağdaki
karekodu okutarak da erişebilirsiniz.

.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun web adresinde
(www.ihbarweb.org.tr) yer alan Bilgi İhbar Formunu
doldurabilirsiniz.

.
.
.
.

Web sayfasına, akıllı telefonunuzun kamerasına sağdaki
karekodu okutarak da erişebilirsiniz.

e-Devlet üzerinden de Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumuna
"İnternet İhbar Başvurusu" yazarak
İhbar Formunu doldurabilirsiniz.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi
(CİMER) web adresinden
(www.cimer.gov.tr/) ihbarda
bulunabilirsiniz.
Siber Suçlarla Mücadele Daire
Başkanlığına e-posta göndererek
ihbarda bulunabilirsiniz
E-posta adresi: siber@egm.gov.tr
Kişisel Verileri Koruma Kurumu web
adresinden (https://sikayet.kvkk.gov.tr/)
ihbarda bulunabilirsiniz.
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Bakanlığımızca ayrıca, çocukların

Dijital Risklerden Korunma Eğitimi, “medya

sağlıklı gelişimi, toplumsal yaşama

kavramı, yeni medya araçları, çocuk ve dijital

katılımlarının sağlanması ve onları

medya, dijital çağda ebeveyn olmak, bilişim

önlenebilir risklere karşı korumak

teknolojilerinin çocuklar için fırsatları ve riskleri,

amacıyla eğitimler düzenleniyor.

çocukları bilişim teknolojilerinin risklerinden

Çocukların, ailelerin ve toplumun dijital

korumak için aileler tarafından dikkat edilmesi

içerikli risklere karşı farkındalığını

gereken hususlar, önerilen web ve ihbar

artırmaya yönelik ilgili kamu kurum ve

adresleri, dijital oyunlar için kullanılan

kuruluşları, üniversiteler ve STK’ler ile

sınıflandırma sistemi” gibi konu başlıklarından

çalışmalar yürütülüyor.

oluşuyor.

Bakanlığa bağlı özel kreş, gündüz
bakımevi ve çocuk kulübü personeli ile
ebeveynler için dijital içeriklerdeki
risklerle ilgili farkındalık oluşturmayı
amaçlayan eğitimler yürütülüyor.

İhtiyaç Sahibi Ailelerimizin Çocukları İçin
Toplam 169 Milyon 165 Bin TL Sosyal ve Ekonomik
Destek (SED) Ödemesi Yapıldı
Bakan YANIK, şunları kaydetti:

Çocuklar için ihtiyaç sahibi ailelere

“Çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri için

yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek

ailelerinin yanında büyümelerine önem

(SED) yardımı ödemeleri yapıldı.

veriyoruz. Ekonomik sebeplerle
çocuklarımızın ailelerinden kopmaları
yerine, ihtiyaçlarının karşılanarak aileleriyle

Çocukların öncelikle aile yanında

bir arada, topluma sağlıklı bireyler olarak

desteklenmesi ilkesinden hareketle, ihtiyaç

katılabilmelerini hedefliyoruz. Bu

sahibi ailelere Bakanlık tarafından SED

kapsamda sosyal hizmet modellerimizden

yardımı yapılıyor.

biri olan SED, her ay ailelerimizin
hesaplarına düzenli olarak yatırılıyor.
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Bu kapsamda çocuklar için ortalama 1.259

Ailelerimizin çocukları için toplam 169

TL olan ödemeler 15 Ağustos tarihine kadar

milyon 165 bin TL SED ödemesini

hesaplara yatırıldı.

yapıyoruz.”

İhtiyaç Sahibi Vatandaşlarımıza 6 Ayda
12,5 Milyar Lira Sosyal Yardım Ulaştırıldı
Yine yılın ilk 6 ayında;

2021'nin ilk yarısında, engelli aylıkları,

Yaşlı aylığından faydalanan vatandaşlara

yaşlı aylığı, silikozis aylığı, evde bakım

yaklaşık 3,6 milyar lira,

yardımı ve sosyal ekonomik destek

Bakıma muhtaç engelli yakınının

(SED) kapsamında ihtiyaç sahibi

bakımını üstlenen vatandaşlara toplam

vatandaşlara toplam 12,5 milyar lira
sosyal yardım yapıldı.
İhtiyaç sahibi vatandaşların ekonomik ve
sosyal hayata katılımlarını artırmak için her
yıl birçok destek sağlanıyor. Bu kapsamda
yılın ilk 6 ayında;
2022 sayılı "65 Yaşını Doldurmuş,
Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk
Vatandaşlarına Aylık Bağlanması
Hakkında Kanun" kapsamında yüzde 70
ve üzeri engelli aylığından yararlanan
vatandaşlarımız için 1,4 milyar lira,
Yüzde 40-69 arası engelli aylığından
faydalanan vatandaşlarımız için yaklaşık
1,1 milyar lira,
Engelli yakını aylığından faydalanan

5,2 milyar lira,
Meslek hastalığı olan silikozis hastalarına
(hafif, orta ve ağır silikozis hastası olan
200 kişi için) yaklaşık 1,5 milyon lira
ödeme yapıldı.
Ayrıca çocukların öncelikle aile yanında
desteklenmesi ilkesinden hareketle, ihtiyaç
sahibi ailelere Bakanlık tarafından Sosyal ve
Ekonomik Destek (SED) yardımı yapılıyor.
SED hizmetiyle, çocuklarının temel
ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan, ihtiyaç
sahibi ailelere destek olunması amaçlanıyor.
Bu kapsamda ilk altı ayda;
SED hizmetiyle ailelerimize 932 milyon
lira ödeme yapıldı.

vatandaşlarımız için ise 300 milyon lira

Böylece, 2021 yılı ilk 6 ayında ihtiyaç sahibi

ödeme yapıldı.

vatandaşlarımıza engelli aylıkları, yaşlı
aylığı, silikozis aylığı, evde bakım yardımı ve

Böylece engelli aylıklarından faydalanan

sosyal ve ekonomik destek (SED)

vatandaşlarımıza toplamda 2,8 milyar lira

kapsamında toplam 12,5 milyar lira sosyal

ödeme gerçekleştirildi.

yardım ulaştırıldı.
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Sayın Emine ERDOĞAN Hanımefendi
Kasımpaşa Oya Kayacık Çocuk Evleri
Sitesi'nin Ek Bina Açılışına Katıldı
Sayın Emine ERDOĞAN

Açılışını yaptıkları Kasımpaşa Oya Kayacık
Çocuk Evleri Sitesi'nin bunun en güzel

Hanımefendi ile Aile ve Sosyal

örneklerinden biri olduğunu söyleyen

Hizmetler Bakanı Sayın Derya YANIK,

ERDOĞAN, "Emeği geçen herkesten Allah razı

Kasımpaşa Oya Kayacık Çocuk Evleri

olsun." dedi.

Sitesi'nin ek hizmet binasının
açılışını gerçekleştirdi.

"Çocuklarımız için sunulan hizmetler arasında,
koruyucu aile hizmet modelinin bizim için çok
önemli olduğunu söylemek isterim." diyen

Emine ERDOĞAN Hanımefendi, açılışta

ERDOĞAN, sözlerini şöyle sürdürdü:

yaptığı konuşmada, Bakanlığın tüm
çalışanlarını özverili çalışmaları için

"Çünkü dünyanın en modern tesislerini

tebrik ederek, desteğini esirgemeyen

açabilirsiniz; ama bir kucaklaşmanın

gönüllüler ile bağışçılara da şükranlarını

duygusunu sağlayamazsınız. Bu hazinenin, her

sundu.

çocuğun ortak deneyimi olması için devletimiz
tüm imkanlarını seferber ediyor. Hem
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"Bildiğiniz gibi, 2002 yılında yalnızca 3

çocuklarımızı hem de ailelerimizi maddi-

tane Çocuk Evleri Sitesi vardı. Bugün bu

manevi destekliyor. Hatırlarsanız, 2002 yılında

sayı 111'e yükseldi. 5 bin 818

koruyucu aile yanındaki çocuk sayımız sadece

çocuğumuzun bakımını, bu evlerimizde

515'ti. Bu sayı, yürüttüğümüz farkındalık

gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

çalışmalarıyla 8 bin 204'e ulaştı. Ne mutlu bize.

Bu çocuklarımız içinde 879 evladımız özel

Çocuklarımıza aile ortamına yakın bir

gereksinimlidir. Hatta aralarında yüzde 100

formatta dönüştürdüğümüz, bugün de bir

engelli olan yavrularımız da var. Aile sayısı

örneğini hep birlikte gördüğümüz, 1.300'ü

olarak baktığımızda, 2002'de sayısı 500

aşkın bakım kuruluşumuzda hizmet

olan koruyucu ailemiz, bugün 6 bin 739'a

veriyoruz. Kurumlarımızda kalan 14 bine

yükselmiştir. Tüm ailelerimize, can-ı

yakın çocuğumuza yönelik çeşitli eğitim ve

yürekten şükranlarımı sunuyorum. Bu

gelişim programları uyguluyoruz.

sayının daha da çoğalması için herkesi işin

Kuruluşlarımızın niceliği kadar niteliğini de

bir ucundan tutmaya davet ediyorum."

yoğunlaştırıyor, geliştiriyoruz. Korunma ve
bakım altında bulunan çocuklarımızın

Açılışını yaptıkları Çocuk Evleri Sitesine

gelişimlerini desteklemek amacıyla Çocuk

adını veren Oya KAYACIK'ı da rahmetle

Destek, Gelişim ve Eğitim Programını

anan ERDOĞAN, kendisini şu sözlerle yâd

(ÇODEP) başlattık. Çocuklarımızın hayata

etti:

en donanımlı halde atılması için
hizmetlerimizi dönüştürüyoruz."

"Bildiğiniz gibi o, çok genç yaşta, kendini
tamamen çocuklara adayan bir gönül

Açılışta Sayın Emine ERDOĞAN

insanıydı. Altmış seneden fazla hizmet etti.

Hanımefendiye Aile ve Sosyal Hizmetler

Her çocuğu öz evladı bildi. Yaşamıyla

Bakanı Derya YANIK, İstanbul Valisi Ali

bizlere, vâkıf insan olmanın en güzel

YERLİKAYA ve eşi Hatice Nur YERLİKAYA,

örneğini gösterdi. Yeryüzünden sabırla,

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali YILDIZ

sevgiyle, şefkatle yürüyerek geçti. Sevgisini

ile Astay Yönetim Kurulu Başkanı Mesut

verdiği her çocuk, çiçek açtı. Hepimize

TOPRAK eşlik etti.

takip edilecek apaydınlık bir yol bıraktı."
diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan YANIK, Sayın
Emine ERDOĞAN Hanımefendiye

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya

çocukların el emeğiyle yaptığı bir tabloyu

YANIK da yaptığı konuşmada, çocukların

hediye etti.

geleceğe yazılmış mektuplar olduğunu
belirterek bu anlamda geleceğin

Daha sonra ERDOĞAN ve beraberindekiler

Türkiyesi'ne bırakacakları her değerin ve

binanın açılış kurdelesini kesti. ERDOĞAN,

zenginliğin, onların omuzunda taşınacağını,

kurdeleyi keserken kuruluşun hayırlı olması

çocuklara sağlıklı bir gelecek için bugünün

temennisinde bulundu.

iyi yönetilmesinin, onlar için verimli ve
nitelikli bir ortam sağlanması gerektiğini

ERDOĞAN, program sonunda çocuklarla

kaydetti.

hatıra fotoğrafı çekildi. Çocuk evini de
ziyaret ederek çalışmalarla ilgili

YANIK, şu bilgileri verdi:

yetkililerden bilgi alan ERDOĞAN,
çocuklarla bir süre sohbet etti.

"Sosyal hizmetlerimizi aile odaklı bir strateji
üzerine kurduk. Bu anlayışla uyguluyor ve
yürütüyoruz. Her çocuğumuza bir aile
ortamı sağlamak için çalışıyoruz. Bu
vizyonla çocuklarımızın psikososyal
gelişimleri için kurum bakımında büyük bir
dönüşüm gerçekleştirdik.
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Ebeveyni Cezaevinde Olan veya
Cezaevinden Çıkan Çocuklarımız Artık
Bakanlığımızın Sosyal Hizmet
Modelleriyle Takip Edilecek
Protokolle iki bakanlığın taşra teşkilatlarının

Ebeveyni ceza infaz kurumunda
bulunan çocuklar ile ceza infaz
kurumlarında ebeveyniyle kalan
ve denetimli serbestlik yükümlüsü

yürüteceği işlemler bir standarda bağlanarak
her iki bakanlığın idari birimleri ile sosyal
servisleri çocukların üstün yararı için güç birliği
yapacak.

çocuklardan, cezaevinden

Ebeveynleri cezaevinde bulunan ve

çıktıktan sonra korunma ihtiyacı

cezaevinden çıkan çocuklar Bakanlığımızın

olanlar sosyal hizmet modelleriyle

sosyal hizmet modelleriyle takip edilecek.

desteklenecek.

Ebeveynleri cezaevinde olan veya ceza infaz
kurumlarında ebeveynleriyle kalan çocuklar ile
denetimli serbestlik yükümlüsü çocuklar da

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile

Bakanlığımız sosyal hizmet modellerimizle

Adalet Bakanlığı arasında “Tutuklu,

desteklenecek. Çocukların sağlıklı bireyler

Hükümlü veya Yükümlüler ile

olarak toplumda yerlerini almaları için

Çocuklarının Sosyal Hizmetlerden

psikososyal destek verilecek.

Yararlandırılması Hakkında İş Birliği
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Protokolü” imzalandı. Protokolle bu

Bakanlığımızın, devlet korumasına ihtiyacı olan

durumdaki çocukların ruh ve beden

çocukların bakım altına alındığı çocuk evlerinin

sağlıklarının korunması, psikososyal

yanı sıra, koruyucu ailelik ve çocukların öncelikle

gelişimlerinin ve topluma uyum

öz ailelerinin yanında büyümesini amaçlayan

süreçlerinin desteklenmesi

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) gibi hizmet

amaçlanıyor.

modelleri bulunmaktadır.

“Beni Fark Et” Projesi Açılış Toplantısı
Yapıldı
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi iş birliğinde geliştirilen, “Beni Fark Et”
projesi açılış toplantısı çevrimiçi olarak yapıldı.

Toplantıda;
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Zeliha SAĞLAM,
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ,
Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir KOÇYİĞİT,
Ankara İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. A. Zülfikar AKELMA
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Sosyal ve Ekonomik Hayata Katılım
Dairesi Başkanı Hulusi ARMAĞAN konuşmacı olarak yer aldılar.
Toplantıda konuşan Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Zeliha SAĞLAM, çocukların her
türlü riskten korunması, ruhsal ve bedensel açıdan sağlıklı gelişmelerinin desteklenmesinin
öncelikli sorumluluk alanlarından biri olduğunu hatırlatarak, "Çocuklar sadece
ebeveynlerinin değil, bu toplumun bir ferdi olarak hepimizin sorumluluğunda” dedi.
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Türkiye’de 23 milyon çocuk nüfusu olduğu

Ayrıca gerek personelimizin gerekse

bilgisini veren SAĞLAM, “23 milyon yeni

diğer çocuklarımızın otizm tanılı

umudumuz var. Onlara sağlanan her imkân

çocuklara karşı farkındalık kazanarak

Türkiye’nin yarınına yapılmış yatırım demektir.

duyarlı yaklaşımlar geliştirmelerini

Çocuklarımızın her birinin sınırları ölçüsünde

hedefliyoruz. Bu kapsamda Bakanlığımız

başarabileceği işlerin olduğunu biliyoruz.

ve Gülhane Eğitim ve Araştırma

Fırsat verildiğinde neler yapabildiklerine şahit

Hastanesi iş birliğinde yürütülecek

oluyoruz. Yeter ki biz engel olmayalım.” dedi.

projenin geleceğimiz olan çocuklarımız
ve personelimiz için hayırlı olmasını

“Beni Fark Et” projesiyle ilgili bilgi veren

diliyorum.”

SAĞLAM, proje kapsamında ilk olarak, çocuk
evleri ve çocuk evleri sitelerinde devlet

Gülhane Eğitim ve Araştırma

koruması altındaki çocuklara otizm taraması

Hastanesi’nde çalışan doktorlar

yapılacağını söyledi.

tarafından gönüllülük esasıyla
yürütülecek “Beni Fark Et Projesi”

Kuruluşlarda görev yapan mesleki personel ve

kapsamında, otizm tarama ölçekleri

bakım personelinin otizm konusundaki

tanıtılacak ve 18 ay-6 yaş arası

bilgilerinin ve mesleki becerilerinin

çocuklarımıza tarama yapılacak.

geliştirilmesinin hedeflendiğini belirten
SAĞLAM, erken çocukluk döneminde ortaya

Proje ile otizmli olduğu tespit edilen

çıkabilen, sosyal ilişkilerde yetersizlik ve

çocukların uyumsal becerilerinin

yineleyici davranışlar ile karakterize olan

geliştirilmesine yönelik gerekli

Otizm Spektrum Bozukluğunun (OSB) erken

çalışmaların yapılması açısından, meslek

teşhis edilmesinin büyük önem taşıdığını ifade

personeline ve bakım personeline

etti.

farkındalık kazandırılması hedefleniyor.

Son yıllarda OSB’ye ilişkin farkındalığın

Proje ile otizmli çocukların erken

artırılması yönündeki çalışmalardan duyduğu

dönemde fark edilip uygun eğitime,

memnuniyeti dile getiren Genel Müdür

tedaviye ve rehabilitasyona

SAĞLAM şöyle devam etti: “Kuruluşlarımızda

yönlendirilmesi ve uygun bakım

kalmakta olan otizm tanılı çocuklarımızın

modellerinden yararlandırılması

yaşıtlarıyla kaynaştırılması için uygun modeller

amaçlanıyor.

geliştirmeyi ve söz konusu çocuklarımızın
hayata hazırlanmasını amaçlıyoruz.
Toplantıda;
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Uzm. Dr Nihal DURMAZ, “Çocuk Sağlığı
Açısından Çocuk Gelişimi Dönemleri ve Gelişim Bozuklukları”
Uzm. Dr Gözde KANDEMİR, “Otizm Spektrum Bozukluğunun Tipik Özellikleri Nelerdir?”
Uzm. Dr. Ayşe Tuğba KARTAL, “Otizmde Erken Tanı ve Tedavi/ Uygulanacak Gelişim
Bozukluğu Testleri” konulu sunumlarını gerçekleştirdiler.
Otizm Spektrum Bozukluğu tanısına sahip Salih ORHAN “Otizmli Bir Çocuğun Gözünden
Dünya” ve babası Hakan ORHAN ise “Otizmli Çocuk Sahibi Ebeveyn Deneyimi” konulu
sunumlarını gerçekleştirdiler.
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Çocuklar İçin “Güvenli Kitap” Listesi
Kitaplar, üniversitelerden alınan görüşler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
tarafından 0-6 yaş grubu çocuklar için,

doğrultusunda belirlenen kriterler
çerçevesinde, 0-6 yaş çocukların gelişim
özellikleri dikkate alınarak inceleniyor.

belirli kriterler göz önünde
bulundurularak hazırlanan kitap

Yayınlar öncelikle ön elemeden geçiriliyor.

önerileri listesine 45 yeni kitap

Ön incelemede evrensel ahlak kuralları ile

eklenerek web sitesinden yayımlandı.

milli ve manevi değerler açısından
değerlendirme yapılıyor. Yayınlardaki şiddet
içeren ya da şiddeti bir çözüm yolu olarak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuk

gösteren, ayrımcılığı teşvik eden içeriklerin

dostu yayınların desteklenmesi ve zararlı

yanı sıra müstehcenlik, ihmal ve istismar

içeriklerle mücadele amacıyla uzmanlardan

konuları da titizlikle inceleniyor.

oluşan bir grupla çalışma yürütüyor.
Çalışma grubu tarafından önerilen çocuk

Hırsızlık, yalan/kötü söz söyleme gibi

kitapları listesine 45 yeni yayın daha

olumsuz davranış modellerinin nasıl ele

eklendi. Yeni eklenenler ile önerilen kitap

alındığı da kitapları değerlendirme kriterleri

sayısı toplam 472 oldu.

arasında bulunuyor.

Bakanlığın web sitesinden yayımlanan

Ön elemeden sonra içeriğin yanı sıra kitabın,

listedeki kitapların, çocukların psikososyal

çocuğun kolayca kavrayabileceği boyutta,

gelişimlerine katkı sağlaması ve ailelere yol

kullanılan resimlerin ise ilgi çekici ve içerikle

gösterici olması hedefleniyor.

uyumlu olmasına dikkat ediliyor.
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Çocukların dil gelişimleri açısından

Listeye son eklenenler arasında;

Türkçenin doğru kullanımına özen
gösterilmesi, kitapların içeriğinde karmaşık

“Köpeğimi Arıyorum Gören Var mı?”

cümle bulunmaması gibi unsurlar da göz

“Minik Tohum”,

önünde tutuluyor.

“Öfke Kuşları Orkestrası”,
“En Çok Hangimizi Seviyorsun?”,

Kitapların çocuğun merak duygusunu

“Minik Zebra Çizgilerini Arıyor”,

destekleme, yaşamda karşılaşacağı zorlukları

“Meraklı Tavşan”,

aşmak için akılcı sorun çözme yolları

“Ben Bir Bilim İnsanıyım”,

kullanma, hayal ve düşünce gücünü

“Ben Bir Öğretmenim”,

geliştirme gibi özellikleri taşıyıp taşımadığı

“Hiç Suçiçeği Çıkardınız mı?” kitapları

da dikkate alınıyor.

bulunuyor.

0-6 yaş grubu çocuklara uygun olduğu düşünülen kitap önerileri aşağıdaki e-posta adresine
iletilebiliyor. Önerilen kitaplar uzmanlar tarafından değerlendirilerek, uygun görülenler listeye
ekleniyor.
E-posta: cocukkitabi@ailevecalisma.gov.tr
Listenin tamamına aşağıdaki linkten veya
akıllı telefonunuzun kamerasına aşağıdaki
karekodu okutarak ulaşabilirsiniz.
www.aile.gov.tr/chgm/sayfalar/cocuk-dostu-kitap-listesi/
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Sosyal Medyada
Bu Ay
Çocuklarımızı bilinçli birer medya
okuryazarı olarak yetiştirmek için;
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Sosyal Medyada
Bu Ay
Çocuklarımıza sosyal medya kullanımı
konusunda neler öğretebiliriz?
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Sosyal Medyada
Bu Ay
Çocuklarımız için eğlenceli
iç mekan aktiviteleri
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Sosyal Medyada
Bu Ay
Çocuklarımız için eğlenceli dış
mekan aktiviteleri
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Sosyal Medyada
Bu Ay
Yaşanan yangın, deprem, sel gibi
doğal afetlerde çocuklarımızla
nasıl iletişim kurmalıyız?
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Sosyal Medyada
Bu Ay
Çocuklarımıza ağaçlar ve faydaları
ile ilgili neler öğretebiliriz?
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Sosyal Medyada
Bu Ay

Eğitimlerimiz
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Sosyal Medyada
Bu Ay
Benim Dünyam: Çocuklarımızın
Hayalleri ve Resimleri
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İllerimizde
Çocuk Hizmetleri

Bingöl
Bingöl ilimiz, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer
alan şehirlerimizden birisidir.
2020 yılı TÜİK verilerine göre;
Bingöl ili nüfusu toplam:

Bingöl İlinde Çocuklarımıza
Yönelik Hizmetler

281.768

Aile Odaklı Yaklaşımlar

Bingöl ili nüfusunun

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED):

% 31,49'u (88.725)

2021 yılı Ağustos ayında 819 çocuğumuza

0-17 yaş grubu çocuklardan oluşmaktadır.
Çocukların cinsiyete göre dağılımları

Kız

Erkek

43.487

45.238

%49,0

%51,0

toplam 994.000 TL SED yardımı yapıldı.
Koruyucu Aile Hizmeti: 2021 yılı Ağustos ayı
itibarıyla koruyucu aile yanında hizmet alan
çocuk sayımız 45 oldu.
Evlat Edinme Hizmeti: 2019 yılından bu
yana 1 çocuğumuz evlat edinme
hizmetinden faydalandı.

Bingöl ili toplam çocuk nüfusu,
Türkiye'deki toplam çocuk nüfusunun
(22.750.657) % 0,39'unu oluşturmaktadır.

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler
İl Müdürlüğü
Bingöl ilinde ikamet eden çocuklarımıza:
1 Çocuk Evleri Sitesi (ÇES),
Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezine
(ÇEKOM) bağlı hizmet veren 4 Çocuk Evi,
4 Sosyal Hizmet Merkezi (SHM),
8 Özel Kreş ve Gündüz Bakım Evi ile Çocuk
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Bakım Hizmetleri
İl Müdürlüğümüze bağlı çocuk bakım
kuruluşlarımızda toplam 140 çocuğumuz
fiilen hizmet almaktadır. 2021 yılında 1
çocuğumuz aile yanına döndürüldü.

Bakım Sonrası İzleme ve
Rehberlik
2020 yılında, reşit olan gençlerimizden 13’ü
kamu kurumlarında istihdam edildi.

Kulübü,

Çocuk Hakları Komitesi

Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Birimleri ile

Çocuk Hakları Komitemize bağlı 8 üye

hizmet verilmektedir.

çocuk bulunmaktadır.

Bingöl İlindeki Faaliyetlerden Örnekler

Müzik atölyelerimizde müziğe ilgi duyan

Spor salonlarında gerçekleştirdiğimiz spor

her çocuğun, kendi seçtiği, en az bir

etkinlikleri ile çocuklarımızın fiziksel ve

enstrümanı çalmayı öğrenmesini

zihinsel olarak zinde kalmalarını sağlıyoruz.

destekliyoruz.

Kitap okuma odalarımızda çocuklarımız,

Boyama etkinlikleri ile çocuklarımız

okumalarını kütüphane kültürünü

yeteneklerini keşfediyor; farklı teknikler

benimseyerek, keyifle yapıyor.

öğreniyor.

Kuaförlük gibi meslek edindirme kurslarımız

Öğretmenlerimiz, çocuklarımıza ihtiyaç

ile çocuklarımızın geleceğine yatırım

duydukları derslerde birebir destek veriyor.

yapıyoruz.
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Duvar boyama ve süsleme etkinlikleri de

Bowling ile çocuklarımızın vücut

çocuklarımızın yaratıcılıklarını ortaya

koordinasyonlarının gelişmesini, basit denge

koydukları faaliyetlerden birisi.

kurallarını öğrenmelerini sağlıyoruz.

Okçuluk eğitimlerimiz ile çocuklarımıza hem

Satranç etkinlikleri ile çocuklarımızın analitik

ata sporlarını öğretiyoruz, hem de

düşünme, bir kaç adım sonrasını hesap

çocuklarımızın dikkat, odaklanma,

etme, sabır gösterme becerilerinin

adaptasyon gibi becerilerinin gelişmesine

gelişmesini; oyunda kazanma ve kaybetme

destek oluyoruz.

duygularını yaşamalarını sağlıyoruz.

Bingöl İlindeki Çocuklarımızın Başarıları
2020 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca düzenlenen Online Satranç
Turnuvasında İbrahim Halil (13 Yaş) dördüncü oldu.
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Çorum
Çorum ilimiz, Karadeniz Bölgesi'nde yer
alan şehirlerimizden birisidir.
2020 yılı TÜİK verilerine göre;
Çorum ili nüfusu toplam:

Çorum İlinde Çocuklarımıza
Yönelik Hizmetler

530.126

Aile Odaklı Yaklaşımlar
Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED):

Çorum ili nüfusunun

% 23,07'si (122.282)

2021 yılı Ağustos ayında 1.461 çocuğumuza
toplam 1.794.000 TL SED yardımı yapıldı.

0-17 yaş grubu çocuklardan oluşmaktadır.
Koruyucu Aile Hizmeti: 2021 yılı Ağustos ayı
Çocukların cinsiyete göre dağılımları

itibarıyla koruyucu aile yanında hizmet
alan çocuk sayımız 95 oldu.

Kız

Erkek

59.425

62.857

Evlat Edinme Hizmeti: 2019 yılından bu

%48,6

%51,4

yana 17 çocuğumuz evlat edinme

Çorum ili toplam çocuk nüfusu,
Türkiye'deki toplam çocuk nüfusunun
(22.750.657) % 1,54'ünü oluşturmaktadır.

hizmetinden faydalandı.

Bakım Hizmetleri
İl Müdürlüğümüze bağlı çocuk bakım
kuruluşlarımızda toplam 156 çocuğumuz

Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler
İl Müdürlüğü

fiilen hizmet almaktadır. 2021 yılında 80

Çorum ilinde ikamet eden çocuklarımıza:

Bakım Sonrası İzleme ve
Rehberlik

2 Çocuk Evleri Sitesi (ÇES),
2 Çocuk Koruma İlk Müdahale ve
Değerlendirme Birimi (ÇOKİM),
Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezine
(ÇEKOM) bağlı hizmet veren 7 Çocuk Evi,

çocuğumuz aile yanına döndürüldü.

2020 yılında, reşit olan gençlerimizden 18’i
kamu kurumlarında istihdam edildi.

5 Sosyal Hizmet Merkezi (SHM),

Çocuk Hakları Komitesi

9 Özel Kreş ve Gündüz Bakım Evi ile Çocuk

Çocuk Hakları Komitemize bağlı 135 üye

Kulübü,

çocuk bulunmaktadır.

Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Birimleri ile
hizmet verilmektedir.
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Çorum İlindeki Faaliyetlerden Örnekler

Çocuklarımızın en çok eğlendikleri ve

Bowling ile çocuklarımızın vücut

yaratıcılıklarını ortaya çıkardıkları sanat

koordinasyonlarının gelişmesini, basit denge

dallarından birisi olan resme ilgi duyan tüm

kurallarını öğrenmelerini sağlıyoruz.

çocuklarımızı destekliyoruz.
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Bilgisayar odalarımız, kitap okuma

Açık alanda düzenlediğimiz kitap okuma

alanlarımız ile çocuklarımızı okumaya ve

etkinleri ile çocuklarımızın daha keyifli vakit

araştırmaya teşvik ediyoruz.

geçirmesini sağlıyoruz.

Spor sahalarımızla, çocuklarımızın güvenli

Özel ve önemli günlerle ilgili çocuklarımızın

bir alanda, sağlıklı ve bilinçli sporcular olarak

afiş hazırlama gibi etkinlikler

yetişmelerini sağlıyoruz.

gerçekleştirmesini destekliyoruz.

Ağaç dikme ve bitki yetiştirme etkinlikleri ile

Fitness odalarımız ile çocuklarımızın spor

çocuklarımızın doğayı tanımasını sağlıyoruz.

yapmasını destekliyoruz.

Satranç etkinlikleri ile çocuklarımızın

Can dostlarımız olan hayvanları besleme

analitik düşünme, bir kaç adım sonrasını

faaliyetlerimiz ile çocuklarımızın farkındalık

hesap etme, sabır gösterme becerilerinin

ve merhamet duyguları daha da gelişiyor.

gelişmesini; oyunda kazanma ve kaybetme
duygularını yaşamalarını sağlıyoruz.

Çorum İlindeki Çocuklarımızın Başarıları
2020 yılında il genelinde düzenlenen, 18 Mart Çanakkale Zaferi Resim Yarışmasında
ortaokullar arasında İrem (14 yaş) ikinci oldu.
2020 yılında il genelinde düzenlenen Online Satranç Turnuvasında Eyüp (11 yaş)
dördüncü oldu.
2021 yılında düzenlenen Çorum İli Jimnastik Turnuvası'nda jimnastik dalında Melisa
(10 yaş) ikinci; Kader (6 yaş) üçüncü; Medinenur (10) dördüncü oldu.
2020 yılında düzenlenen Çorum il Seçmelerinde Hentbol dalında Melike (17) üçüncü
oldu.
2020 yılında düzenlenen Ümitler İl Seçmelerinde Judo dalında Sıla (16) birinci oldu.
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Kırıkkale
Kırıkkale ilimiz, İç Anadolu Bölgesi'nde yer
alan şehirlerimizden birisidir.
2020 yılı TÜİK verilerine göre;
Kırıkkale ili nüfusu toplam:

Kırıkkale İlinde Çocuklarımıza
Yönelik Hizmetler

278.703

Aile Odaklı Yaklaşımlar
Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED):

Kırıkkale ili nüfusunun

% 22,86'sı (63.715)

2021 yılı Ağustos ayında 678 çocuğumuza
toplam 864.000 TL SED yardımı yapıldı.

0-17 yaş grubu çocuklardan oluşmaktadır.
Koruyucu Aile Hizmeti: 2021 yılı Ağustos ayı
Çocukların cinsiyete göre dağılımları

itibarıyla koruyucu aile yanında hizmet
alan çocuk sayımız 53 oldu.

Kız

Erkek

30.924

32.791

Evlat Edinme Hizmeti: 2019 yılından bu

%48,5

%51,5

yana 10 çocuğumuz evlat edinme

Kırıkkale ili toplam çocuk nüfusu,
Türkiye'deki toplam çocuk nüfusunun
(22.750.657) % 0,28'ini oluşturmaktadır.

Kırıkkale Aile ve Sosyal
Hizmetler İl Müdürlüğü
Kırıkkale ilinde ikamet eden çocuklarımıza:
1 Çocuk Koruma İlk Müdahale ve
Değerlendirme Birimi (ÇOKİM),
Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezine
(ÇEKOM) bağlı hizmet veren 19 Çocuk Evi,
1 Çocuk Destek Merkezi (ÇODEM)

Bakım Hizmetleri
İl Müdürlüğümüze bağlı çocuk bakım
kuruluşlarımızda toplam 120 çocuğumuz
fiilen hizmet almaktadır. 2021 yılında 6
çocuğumuz aile yanına döndürüldü.

Bakım Sonrası İzleme ve
Rehberlik
2020 yılında, reşit olan gençlerimizden 9’u
kamu kurumlarında istihdam edildi.

1 Sosyal Hizmet Merkezi (SHM),

Çocuk Hakları Komitesi

9 Özel Kreş ve Gündüz Bakım Evi ile Çocuk

Çocuk Hakları Komitemize bağlı 183 üye

Kulübü,

çocuk bulunmaktadır.

Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Birimleri ile
hizmet verilmektedir.
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hizmetinden faydalandı.

Kırıkkale İlindeki Faaliyetlerden Örnekler

Eskrime ilgi duyan çocuklarımızın eskrim

Çocuklarımızın futbolda ve saha sporlarında

kurslarına katılmasını veya bu konuda özel

kendilerini geliştirmeleri için

ders almasını sağlıyoruz.

öğretmenlerimiz eşliğinde etkinlikler
düzenliyoruz.

Satranç etkinlikleri ile çocuklarımızın

Çocuklarımızın karakalem, suluboya,

analitik düşünme, bir kaç adım sonrasını

yağlıboya ve guaj boya gibi farklı materyal ve

hesap etme, sabır gösterme becerilerinin

tekniklerle resim yapmasını destekliyoruz.

gelişmesini; oyunda kazanma ve kaybetme
duygularını yaşamalarını sağlıyoruz.
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Kilis
Kilis ilimiz, Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde
yer alan şehirlerimizden birisidir.
2020 yılı TÜİK verilerine göre;
Kilis ili nüfusu toplam:

Kilis İlinde Çocuklarımıza
Yönelik Hizmetler

142.792

Aile Odaklı Yaklaşımlar
Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED):

Kilis ili nüfusunun

% 33,80', (48.270)

2021 yılı Ağustos ayında 567 çocuğumuza
toplam 707.000 TL SED yardımı yapıldı.

0-17 yaş grubu çocuklardan oluşmaktadır.
Koruyucu Aile Hizmeti: 2021 yılı Ağustos ayı
Çocukların cinsiyete göre dağılımları

itibarıyla koruyucu aile yanında hizmet
alan çocuk sayımız 8 oldu.

Kız

Erkek

23.340

24.930

Bakım Hizmetleri

%48,4

%51,6

İl Müdürlüğümüze bağlı çocuk bakım
kuruluşlarımızda toplam 23 çocuğumuz

Kilis ili toplam çocuk nüfusu, Türkiye'deki
toplam çocuk nüfusunun (22.750.657)

fiilen hizmet almaktadır. 2021 yılında 45
çocuğumuz aile yanına döndürüldü.

% 0,21'ini oluşturmaktadır.

Kilis Aile ve Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğü
Kilis ilinde ikamet eden çocuklarımıza:
1 Çocuk Koruma İlk Müdahale ve
Değerlendirme Birimi (ÇOKİM)
Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezine
(ÇEKOM) bağlı hizmet veren 3 Çocuk Evi
1 Sosyal Hizmet Merkezi (SHM)
6 Özel Kreş ve Gündüz Bakım Evi ile Çocuk
Kulübü
Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Birimi ile
hizmet verilmektedir.
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Çocuk Hakları Komitesi
Çocuk Hakları Komitemize bağlı 43 üye
çocuk bulunmaktadır.

Kilis İlindeki Faaliyetlerden Örnekler

Çocuklarımızın merak duygularını artıran ve

Resim; çocuklarımızın en çok eğlendikleri ve

onları araştırmaya yönelten müze

yaratıcılıklarını ortaya çıkardıkları sanat

ziyaretlerimize düzenli olarak devam

dallarından birisi. Resme ilgi duyan tüm

ediyoruz.

çocuklarımızı destekliyoruz.

Düzenlediğimiz çeşitli oyun etkinlikleri ile

Uçurtma etkinlikleri ile çocuklarımızın keyifli

çocuklarımızın birlikte eğlenceli vakit

vakit geçirmesini ve gözlem yeteneklerinin

geçirmesini sağlıyoruz.

gelişmesini sağlıyoruz.

Yüzme sporu ile ilgilenen çocuklarımız,

Ders çalışma salonlarımızda çocuklarımız

yüzme kurslarında kendilerini geliştiriyor.

derslerine ve ödevlerine daha motive şekilde
çalışıyor.
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Muğla
Muğla ilimiz, Ege Bölgesi'nde yer alan
şehirlerimizden birisidir.
2020 yılı TÜİK verilerine göre;
Muğla ili nüfusu toplam:

Muğla İlinde Çocuklarımıza
Yönelik Hizmetler

1.000.773

Aile Odaklı Yaklaşımlar

Muğla ili nüfusunun

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED):

% 21,33'ü (213.444)

2021 yılı Ağustos ayında 1.037 çocuğumuza
toplam 1.288.000 TL SED yardımı yapıldı.

0-17 yaş grubu çocuklardan oluşmaktadır.
Çocukların cinsiyete göre dağılımları

Kız

Erkek

103.281

110.163

%48,4

%51,6

Koruyucu Aile Hizmeti: 2021 yılı Ağustos ayı
itibarıyla koruyucu aile yanında hizmet
alan çocuk sayımız 92 oldu.
Evlat Edinme Hizmeti: 2019 yılından bu
yana 27 çocuğumuz evlat edinme
hizmetinden faydalandı.

Muğla ili toplam çocuk nüfusu,
Türkiye'deki toplam çocuk nüfusunun
(22.750.657) % 0,94'ünü oluşturmaktadır.

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler
İl Müdürlüğü

Bakım Hizmetleri
İl Müdürlüğümüze bağlı çocuk bakım
kuruluşlarımızda toplam 135 çocuğumuz
fiilen hizmet almaktadır. 2021 yılında 12
çocuğumuz aile yanına döndürüldü.

Muğla ilinde ikamet eden çocuklarımıza:
1 Çocuk Evleri Sitesi (ÇES),
1 Çocuk Koruma İlk Müdahale ve
Değerlendirme Birimi (ÇOKİM),
Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezine
(ÇEKOM) bağlı hizmet veren 20 Çocuk Evi,
1 Çocuk Destek Merkezi (ÇODEM),
6 Sosyal Hizmet Merkezi (SHM),

2020 yılında, reşit olan gençlerimizden 26’sı
kamu kurumlarında istihdam edildi.

Çocuk Hakları Komitesi

58 Özel Kreş ve Gündüz Bakım Evi ile

Çocuk Hakları Komitemize bağlı 140 üye

Çocuk Kulübü,

çocuk bulunmaktadır.

Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Birimleri ile
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Bakım Sonrası İzleme ve
Rehberlik

hizmet verilmektedir.

Muğla İlindeki Faaliyetlerden Örnekler

Filografi yapımı çalışmalarımız ile

Hayvanları yerinde ziyaret ederek

çocuklarımızın el becerilerinin gelişmesini

çocuklarımızın hayvanları tanımasını sağlıyor

sağlıyoruz.

ve onlara hayvan sevgisi aşılıyoruz.

At binme etkinlikleri ile çocuklarımızın

Düzenlediğimiz gezilerle çocuklarımızın

koordinasyon becerilerini destekliyoruz.

doğa ile iç içe zaman geçirmesini sağlıyoruz.

El yapımı çalışmalarımız ile çocuklarımızın

Düzenlediğimiz eğitim etkinlikleri ile

hem el becerilerinin gelişmesini hem de

çocuklarımızı bilgilendiriyoruz.

kendi oyuncaklarını üretmelerini sağlıyoruz.
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Hava şartları uygun olduğunda

Resim etkinlikleri ile çocuklarımız resim

çocuklarımızla bahçede zumba, pilates,

yeteneklerini keşfediyor; farklı tekniklerle

yoga gibi spor etkinlikleri yapıyoruz.

resim yapmayı öğreniyor.

Muğla İlindeki Çocuklarımızın Başarıları
2021 yılında İl Müdürlüğümüzde düzenlenen İstiklal Marşını Okuma Yarışmasında
Ersin (17 yaş) birinci oldu.
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Muş
Muş ilimiz, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer
alan şehirlerimizden birisidir.
2020 yılı TÜİK verilerine göre;
Muş ili nüfusu toplam:

Muş İlinde Çocuklarımıza
Yönelik Hizmetler

411.117

Aile Odaklı Yaklaşımlar
Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED):

Muş ili nüfusunun

% 40,60'ı (166.897)

2021 yılı Ağustos ayında 958 çocuğumuza
toplam 1.172.000 TL SED yardımı yapıldı.

0-17 yaş grubu çocuklardan oluşmaktadır.
Koruyucu Aile Hizmeti: 2021 yılı Ağustos ayı
Çocukların cinsiyete göre dağılımları

itibarıyla koruyucu aile yanında hizmet
alan çocuk sayımız 50 oldu.

Kız

Erkek

81.629

85.268

Evlat Edinme Hizmeti: 2019 yılından bu

%48,9

%51,1

yana 2 çocuğumuz evlat edinme

Muş ili toplam çocuk nüfusu, Türkiye'deki
toplam çocuk nüfusunun (22.750.657)
% 0,73'ünü oluşturmaktadır.

hizmetinden faydalandı.

Bakım Hizmetleri
İl Müdürlüğümüze bağlı çocuk bakım
kuruluşlarımızda toplam 124 çocuğumuz

Muş Aile ve Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğü

fiilen hizmet almaktadır. 2021 yılında 6

Muş ilinde ikamet eden çocuklarımıza:
2 Çocuk Evleri Sitesi (ÇES),

Bakım Sonrası İzleme ve
Rehberlik

Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezine

2020 yılında, reşit olan gençlerimizden 20’si

(ÇEKOM) bağlı hizmet veren 7 Çocuk Evi,

kamu kurumlarında istihdam edildi.

çocuğumuz aile yanına döndürüldü.

5 Sosyal Hizmet Merkezi (SHM),
3 Özel Kreş ve Gündüz Bakım Evi ile Çocuk
Kulübü,
Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Birimi ile
hizmet verilmektedir.

Çocuk Hakları Komitesi
Çocuk Hakları Komitemize bağlı 836 üye
çocuk bulunmaktadır.
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Muş İlindeki Faaliyetlerden Örnekler
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Çocuklarımızın, sosyal sorumluluk projeleri

Can dostlarımız olan hayvanları besleme

kapsamında, çevre düzenlemesine katkıda

faaliyetlerimiz ile çocuklarımızın farkındalık

bulunmalarını sağlıyoruz.

ve merhamet duyguları daha da gelişiyor.

Çocuklarımızın gönüllü gerçekleştirdikleri

Ders çalışma salonlarımızda çocuklarımız

çöp toplama etkinlikleri ile çevremizde

derslerine ve ödevlerine daha motive şekilde

farkındalık yaratmayı hedefliyoruz.

çalışıyor.

Okçuluk eğitimlerimiz ile çocuklarımıza

Kasnak, punch, dikiş, nakış, oya gibi farklı

hem ata sporlarını öğretiyoruz, hem de

malzeme ve tekniklerle yapılan faaliyetlerle

çocuklarımızın bir işe adaptasyonunun ve

çocuklarımızın hem el becerileri gelişiyor

motivasyon yeteneklerinin gelişmesine

hem de kendi ürünlerini üretmelerinin

destek oluyoruz.

mutluluğunu yaşıyorlar.

Çocuklarımızın toprakla buluşması ve

Satranç etkinlikleri ile çocuklarımızın analitik

organik tarım ürünlerini tanıması için

düşünme, bir kaç adım sonrasını hesap

meyve ve sebze yetiştirme etkinlikleri

etme, sabır gösterme becerilerinin

yapıyoruz.

gelişmesini; oyunda kazanma ve kaybetme
duygularını yaşamalarını sağlıyoruz.
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Tekirdağ
Tekirdağ ilimiz, Marmara Bölgesi'nde yer
alan şehirlerimizden birisidir.
2020 yılı TÜİK verilerine göre;
Tekirdağ ili nüfusu toplam:

Tekirdağ İlinde Çocuklarımıza
Yönelik Hizmetler

1.081.065

Aile Odaklı Yaklaşımlar
Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED):

Tekirdağ ili nüfusunun

% 25,09'u (271.211)

2021 yılı Ağustos ayında 1.220 çocuğumuza
toplam 1.394.000 TL SED yardımı yapıldı.

0-17 yaş grubu çocuklardan oluşmaktadır.
Koruyucu Aile Hizmeti: 2021 yılı Ağustos ayı
Çocukların cinsiyete göre dağılımları

itibarıyla koruyucu aile yanında hizmet
alan çocuk sayımız 136 oldu.

Kız

Erkek

131.526

139.685

Evlat Edinme Hizmeti: 2019 yılından bu

%48,5

%51,5

yana 30 çocuğumuz evlat edinme

Tekirdağ ili toplam çocuk nüfusu,
Türkiye'deki toplam çocuk nüfusunun
(22.750.657) % 1,19'unu oluşturmaktadır.

hizmetinden faydalandı.

Bakım Hizmetleri
İl Müdürlüğümüze bağlı çocuk bakım
kuruluşlarımızda toplam 201 çocuğumuz

Tekirdağ Aile ve Sosyal
Hizmetler İl Müdürlüğü

fiilen hizmet almaktadır. 2021 yılında 116

Tekirdağ ilinde ikamet eden çocuklarımıza:

Bakım Sonrası İzleme ve
Rehberlik

2 Çocuk Evleri Sitesi (ÇES),
Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezine
(ÇEKOM) bağlı hizmet veren 11 Çocuk Evi,
1 Çocuk Destek Merkezi (ÇODEM),
4 Sosyal Hizmet Merkezi (SHM),
29 Özel Kreş ve Gündüz Bakım Evi ile

2020 yılında, reşit olan gençlerimizden 10’u
kamu kurumlarında istihdam edildi.

Çocuk Hakları Komitesi

Çocuk Kulübü,

Çocuk Hakları Komitemize bağlı 129 üye

Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Birimi ile

çocuk bulunmaktadır.

hizmet verilmektedir.
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çocuğumuz aile yanına döndürüldü.

Tekirdağ İlindeki Faaliyetlerden Örnekler

Çocuklarımız dekupaj ve ahşap yakma

Makrome örme etkinlikleri ile çocuklarımız el

teknikleriyle ahşap boyama ve resimleme

becerilerini geliştiriyor.

çalışmaları yapıyor.

Çocuklarımızın yaş ve gelişim düzeylerine

Dikiş, nakış, oya gibi farklı malzeme ve

uygun şekilde mutfak etkinliklerine

tekniklerle yapılan faaliyetlerle

katılımlarını sağlıyoruz. Bu sayede

çocuklarımızın hem el becerileri gelişiyor

çocuklarımıza günlük yaşam becerileri

hem de kendi ürünlerini üretmelerinin

kazandırmaya çalışıyoruz.

mutluluğunu yaşıyorlar.

Takım sporları aracılığıyla, çocuklarımızın

Özel ve önemli günlerle ilgili çocuklarımızın

birlikte iş yapabilme, ortak karar verebilme

afiş hazırlama gibi etkinlikler

ve sorumluluk alabilme becerilerini

gerçekleştirmesini destekliyoruz.

destekliyoruz.

41

Tekirdağ İlindeki Çocuklarımızın Başarıları
2020 yılında düzenlenen TÖSSFED Birinci Bölge Yüzme Şampiyonasında Kürşat (19
Yaş) Erkekler 200m Kurbağalama dalında birinci oldu.
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e-Devlet ve Web Sitemizden 7/24
Ulaşabileceğiniz Hizmetlerimiz
Sunulan Hizmet
Koruyucu aile hizmeti başvuru ve ödeme
bilgileri sorgulama
Sosyal ve ekonomik destek hizmeti başvuru
ve ödeme bilgileri sorgulama
Evlat edinme hizmeti başvuru hizmetleri
Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında
istihdam hakkı sorgulama ve işe yerleştirme
tercih hizmetleri
Özel Kreş, Gündüz Bakım Evi ve Çocuk
Kulübü açılış ön başvuru hizmeti
Özel sektörde çalışan gençlerimizin
işverenleri ile prim teşvikinden yararlanma
durumunu sorgulama
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