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ÇOCUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI FAALİYETLERİ 

Bakanlığımız çocuklara yönelik hizmetler, çocuğun üstün yararı ön planda tutularak çocuk hakları 

doğrultusunda aile odaklı yaklaşım önceliği çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Çocukların aile birlik ve 

bütünlüğü içinde büyümelerini sağlamak koruma hizmetlerimizin temelini oluşturmaktadır. Kuruluş 

bakımının zorunlu olması halinde ise çocukların rehabilitasyon süreci sonrası ailesi yanına döndürülmesi, 

bunun mümkün olmadığı durumlarda çocuk evi veya çocuk evleri sitesine yerleştirilmeleri 

hedeflenmektedir. Korunma ihtiyacı olan yabancı uyruklu tüm çocuklara da aynı hizmet verilmektedir.  

Çocukların gelişimini desteklemek ve risklere karşı bilinçli ve duyarlı nesillerin yetişmesini sağlamak üzere 

koruyucu ve önleyici hizmetlere ağırlık verilmekte; çocuklara yönelik riskleri öngören ve gerekli adımları 

atabilecek mekanizmalar kurulmaktadır. 
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AİLE ODAKLI HİZMETLER 

Koruma ihtiyacı olan çocuklara hizmet sunumunda aile yanında bakım odaklı hizmetlere öncelik 

verilmektedir.  

Ailelerin ekonomik ve sosyal yönden desteklenerek aile birliğinin korunması ve çocukların öz aileleri ve 

yakınları yanında desteklenmesi amacıyla kurum bakımına alternatif model olarak aile odaklı 

hizmetlerimizin temelini oluşturulan Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti uygulanmaktadır. Ailesi yanında 

desteklenemeyen çocukların, aile ortamında ve aile sıcaklığını hissederek yaşamaları için Koruyucu Aile 

ve Evlat Edinme Hizmetleri yürütülmektedir. Kuruluş bakımı en son seçenek olarak uygulanmaktadır. 

 

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) 

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti, çocukların kurum bakımına alınmadan ailesi yanında desteklenmesi 

kapsamında yürütülmektedir. Ailelerin ekonomik yoksunluğu nedeniyle kurum bakımına alınma riski 

bulunan çocuklar için ailelere sağlanan sosyal ve ekonomik destek ile çocuklar öz aile veya yakınları 

yanında desteklenmekte; aile birliği ve bütünlüğü sağlanmaktadır. Bununla birlikte hizmetten yararlanan 

aileler İŞKUR meslek edindirme kurslarına yönlendirilerek kendi hayatlarını sürdürebilecekleri iş ve 

meslek edindirilmeleri sağlanmaktadır.  

SED hizmeti, ailenin ihtiyacına göre süreli ve geçici ekonomik destek hizmetlerini içermektedir. 2018 yılında 

Sosyal Ekonomik Destek ve Koruyucu Aile Hizmetlerinde ön başvurular e-Devlet üzerinden alınmaya 

başlanmıştır. 

Çocukların bakımı ve korunmasına yönelik olarak ekonomik yoksunluk nedeniyle temel ihtiyaçlarını 

karşılayamayan ailelerin çocuklarına sunduğumuz Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden 2019 

yılı sonu itibarıyla 128.047 çocuk faydalandırılmaktadır.  

 

SED Hizmetinin Etkinliğinin Artırılması (Okul Destek) Projesi 

SED Hizmetinin etkinliğini artırmak, ailelerde çocuk ile ilgili farkındalık oluşturmak, çocuklara okul dışı 

zamanlarını kaliteli ve verimli kullanabilecekleri ortam ve imkânları sunmak amacıyla 2017 yılında 

başlattığımız SED Hizmetinin Etkinliğinin Artırılması (Okul Destek) Projesi kapsamında SED 

Hizmetinden yararlanan çocuklar için akademik, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlenmektedir. 

2017 yılında pilot uygulama kapsamında 23 ilde 1.974 çocuğumuzun çeşitli etkinliklere katılımı 

sağlanmıştır. Proje 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı I. 100 Günlük İcraat Programı kapsamında ülke 
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geneline yaygınlaştırılmıştır ve SED Hizmetinden yararlanan 5. ve 8. Sınıf aralığında eğitimine devam 

eden 14.670 çocuğun sosyal, kültürel, sportif ve akademik faaliyetlerden faydalanması sağlanmıştır. 

 

Koruyucu Aile Hizmeti  

Çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları sağlanamayan ve evlat edindirilemeyen çocukların, ebeveyn 

özelliklerini taşıyan ücretli veya gönüllü statüdeki uygun aile ya da kişilerin yanında, kısa ya da uzun süreli 

olarak kurumumuzun gözetiminde bakımlarının sağlanmasıdır. Bu kapsamda korunma ihtiyacı olan 

çocuklarımızın sorumluluğunu Devlet ile paylaşan kişi ya da aileler “Koruyucu Aile” olarak 

tanımlanmaktadır.  

Öz ailesi ile yaşama şansını bir süreliğine kaybetmiş, evlat edinme gibi daha uzun süreli ve kalıcı bakımdan 

yararlandırılamayan korunmaya ihtiyacı olan her çocuğun kuruluş bakımına alınmadan Koruyucu Aile 

Hizmetinden yararlandırılması öncelikli hedefimizdir.  

Koruyucu Aile Hizmetinde çocuk için hassas olan bir dönemde özenli davranılarak çocuğun bu dönemi 

örselenmeden geçirmesi ve normal hayatını devam ettirmesi amaçlanmaktadır. 2019 yılı sonu itibarıyla 

5.967 koruyucu aile yanında 7.259 çocuğun bakımı sağlanmaktadır.  

Bakanlığımızın aile odaklı hizmetlere verdiği öncelik ve koyduğu hedeflerle beraber, koruma altında olan 

çocuklardan koruyucu aile yanında olanların kuruluşta kalan çocuklara oranı ülke genelinde önemli bir 

artış kazanmıştır.  

Koruyucu aile hizmetinin etkin bir şekilde yürütülmesi adına koruyucu ailelere bakımını sağladıkları 

çocuklar için bakım, eğitim, giyim, okul masrafları, eğitimlerini ve gelişimlerini destekleyecek ya da 

meslek edindirme kapsamındaki kurslara karşılık olmak üzere maddi destek sağlanmaktadır. Ailelere çocuk 

başına ayda ortalama sağlanan destek, bu yılın başında yeni katsayılar uygulanarak ortalama bin 426 lira 

olmuştur. Ödemeler, yaş gruplarına göre değişkenlik göstermektedir. Ayrıca ailelerin, genelde de annenin 

isteğe bağlı sigorta primleri ödenmektedir. Koruyucu ailelerden 2 bin 67 kişiye isteğe bağlı sigorta pirim 

ödemesi yapılmaktadır.  

Koruyucu aile hizmetinden engelli çocuklar da yararlandırılmaktadır. Koruyucu ailelerin yanında 725 

engelli çocuğa bakılmakta olup koruyucu aile ödemeleri ise 1,5 kat artırımlı olarak ödenmektedir.  

Aile odaklı hizmetlerde e-Devlet sistemi üzerinden Sosyal ve Ekonomik Destek, Koruyucu Aile ve Evlat 

Edinme müracaatları yapılabilmesi imkânı sağlanmıştır. 
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Evlat Edinme Hizmeti  

Evlat Edinme Hizmeti, kendi ailesi ile yaşama imkânı kalmamış olan çocuklar için değerlendirilmektedir. 

Bu kapsamda korunmaya ihtiyacı olan çocuklardan durumu evlat edinmeye uygun olanlar, evlat edinme 

talepleri çocuğun yüksek yararı odağında incelenerek uygun bulunan ailelerin yanına evlat edindirilmek 

üzere yerleştirilmektedir.  

Bakanlığımız, çocukların yüksek yararı odağında evlat edinme hizmetini gerçekleştiren tek resmî aracı 

kurumdur. Ülkelerarası evlat edinme işlemlerinde ise Lahey Sözleşmesi kapsamında Merkezi Makam 

yetkisiyle görev yapmaktadır.  

2018 yılında “Evlat Edinme Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu yönergenin yürürlükten 

kaldırılmasıyla evlat edinen ile evlat edinilen arasında en fazla kırk yaş bulunması şartı kaldırılmıştır.  

Bakanlığımız tarafından, 2018 yılında 647 çocuğun evlat edindirilmek üzere 639 aile yanına yerleştirilme 

işlemi gerçekleştirilmiştir. 2019 yılı sonu itibarıyla 585 çocuk evlat edinme hizmetinden faydalandırılarak 

toplamda 17.403 çocuğumuz evlat edinme hizmetinden faydalandırılmıştır. 

KURULUŞ BAKIM HİZMETLERİ 

 

Bakanlığımızın korunma ihtiyacı olan çocuklara yönelik temel hizmet politikası; çocukların kuruluş 

bakımına alınmaksızın öz aile, akraba yanında bakımının sağlanması veya aile odaklı bakım hizmetlerden 

yararlandırılmasıdır. Aile yanında bakımı mümkün olmayan çocuklara ise son seçenek olarak aile odaklı 

hizmetlerden yararlandırılana kadar geçici süreliğine aile yapısına en yakın model olan ev tipi yatılı sosyal 

hizmet birimlerinde hizmet verilmektedir.  

Çocuk koruma hizmetlerimizde aile odaklı hizmetlere verilen önceliğin bir sonucu olarak kurum bakımı 

altındaki çocuk sayısının, artan nüfusa ve sorunlarda karşılaşılan çeşitliliğe rağmen yıllar bazında önemli 

oranda düştüğü görülmektedir. Bakım hizmeti veren mevcut kuruluş modelleri;  

Çocuk Evleri: 0-18 yaş arasındaki korunmaya ihtiyacı olan çocukların kaldığı ev tipi birimlerdir.  

Çocuk Evleri Sitesi (ÇES): Korunma ihtiyacı olan çocukların bakımlarının sağlandığı aynı yerleşkede 

bulunan birden fazla ev tipi sosyal hizmet biriminden oluşan kuruluşlardır.  

Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlükleri (ÇEKOM): Çocuk evlerinin illerde planlanması, açılış 

ve işleyişine ilişkin her türlü işlemler ile harcamaların yapılması, takibi, denetlenmesi ve çocuk evleri 

arasındaki koordinasyonun sağlanması amacıyla oluşturulan merkezlerdir.  
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Çocuk Destek Merkezleri: Suça sürüklenmesi, suç mağduru olması veya sokakta sosyal tehlikelerle karşı 

karşıya kalması sebebiyle haklarında bakım tedbiri veya korunma kararı verilen çocuklardan; psikososyal 

desteğe ihtiyaç duyduğu tespit edilen çocukların temel gereksinimlerini karşılamak, fiziksel, duygusal, 

psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli müdahaleleri gerçekleştirmek, aile ve yakın 

çevrelerine dönmelerini veya diğer sosyal hizmet modellerine hazır hale gelmelerini sağlamak üzere geçici 

süre ile bakım ve korunmalarının sağlandığı merkezlerdir.  

Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimi (ÇOKİM): Korunma ihtiyacı olan veya suça 

sürüklenen çocuklar hakkında uygun hizmet modeli belirleninceye kadar hizmet veren birimlerdir. 

Çocuk Bakım Kuruluşları: 

Kuruluş Türü Sayı Kapasite Fiilen Bakılan 

Çocuk Evleri Sitesi 112 7.187 6.132 

Çocuk Evi 1192 6.847 6.164 

Çocuk Destek Merkezi 65 2.121 1.571 

TOPLAM 1.369 16.155 13.867 

 

Çocuklara Yönelik Eğitim Faaliyetleri 

Çocuklarımızın okul öncesi dönemde gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla Çocuk Evleri Sitesi ve Çocuk 

Evlerinde korunma altında bulunan 0–6 yaş grubu çocuklarımızın okul öncesi eğitim ve bakım 

hizmetlerinden yararlandırılması sağlanmaktadır. Bu kapsamda çocuklarımız, Özel Kreş ve Gündüz 

Bakımevleri ile diğer resmî kuruluşlar bünyesindeki anasınıfı-anaokulu hizmetlerinden yararlandırılarak 

çocuklarımızın, sosyal, duygusal, fiziksel, zihinsel, dil gelişimlerine, aile yanından gelen çocuklarla sosyal 

ilişki kurma ve sürdürme becerilerine katkı sağlanmaktadır.  

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddesine istinaden İl Milli Eğitim 

Müdürlükleriyle işbirliği yapılarak kuruluşlarımızda korunma altında bulunan çocuklarımızdan durumları 

uygun olanların özel öğretim kurumlarının %3’ lük ücretsiz kontenjanından yararlandırılmaları 

sağlanmaktadır. 2018-2019 eğitim öğretim dönemi yılsonu itibarıyla 1.837 çocuğumuzun özel okullarda 

eğitim alması sağlanmıştır. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında ise 2.021 çocuğumuz özel okulda devam 

etmiştir. 
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Çocuklara Yönelik Sosyal, Sportif ve Kültürel Faaliyetler 

Korunma ve bakım altındaki çocuklarımızın psikososyal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla sosyal, 

sportif ve kültürel faaliyetlere katılımları sağlanmaktadır.  

Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bakanlığımız işbirliğinde eğitim ve 

sosyal aktivite içerikli kamp programları düzenlenmektedir.  

Bu programlarda; Çocuklarımızın psiko sosyal gelişimlerine de katkı sağlayarak yaratıcı, empati yeteneği 

yüksek, sorumluluk sahibi ve toplum için değer üreten bireyler olarak yetişmesi amacıyla sosyal 

sorumluluk faaliyetlerinin planlanması ve çocukların katılımının sağlanmasına yönelik faaliyetler 

yürütülmektedir. Çalışma ile kuruluşlarımızda koruma ve bakım altında bulunan, SED Hizmeti ile ailesi 

yanında desteklenen, koruyucu aile hizmetinden yararlanan ve sosyal uyum kapsamında olan çocukların 

çeşitli sosyal sorumluluk faaliyetleri içerisinde yer almaları sağlanarak, çocuklarımızın toplumsal hayata 

hazırlanmaları ve psiko-sosyal, duygusal, bilişsel, fiziksel gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.   

PSİKO-SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ 

 

ANKA Çocuk Destek Programı 

Korunma ve bakım altında bulunan çocuklarımızın suça sürüklenmeleri, suç mağduru olmaları ve sokakta 

sosyal tehlikelerle karşı karşıya bulunmalarından kaynaklanan örselenme veya davranış bozukluklarının 

sağaltılması, suç ve madde bağımlılığı ile ilgili olumlu davranış değişikliği oluşturulması, sosyalleşme ve 

kurallı yaşam becerilerinin kazandırılması sağlanmaktadır. Program ile çocukların bireysel farklılıkları ve 

ihtiyaçları dikkate alınarak aileleri ve sosyal çevreleri ile uyum sağlamaları hedeflenmektedir. Programın 

refakatsiz çocuklara uyarlanmasına yönelik çalışmalar tamamlanmıştır. 

 

Çocuk Destek Gelişim ve Eğitim Programı 

Cumhurbaşkanlığı II. 100 Günlük İcraat Programı kapsamında kurum bakımı altındaki çocukların 

psikososyal, bilişsel ve duygusal yönden sağlıklı gelişimlerini sağlamak ve hayata hazırlamak amacıyla 

hazırlanan program 12 Pilot ilde uygulanmaya başlamıştır. Korunma ve bakım altında bulunan çocukların 

hayata her yönden güçlü bireyler olarak hazırlanmaları ve zamanlarını nitelikli olarak yapılandırmayı 

amaçlayan Program, korunma altındaki tüm çocukları kapsayan, devamlılığı olan yapılandırılmış ilk 

program olma özelliği taşımaktadır. Programın uygulanabilmesi ve yaygınlaştırılabilmesi amacı ile üç 

dönem halinde Bakanlığımız merkez ve taşra personeline yönelik eğitici eğitimleri verilmiştir. 
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Değerler Eğitimi Programı 

Diyanet İşleri Başkanlığı ile 2014 yılında başlatılan Değerler Eğitimi Programı kapsamında çocuk bakım 

kuruluşlarında korunma ve bakım altında bulunan çocuklarımızın milli ve manevi değerlere sahip bireyler 

olarak yetişmeleri ve toplumsal hayata daha güçlü katılmaları sağlanmaktadır.  

Hazırlanan eğitim materyalleri İl Müdürlüklerimize gönderilerek eğitim verilmesi yönünde çalışmalar 

başlatılmıştır.  

 

Anka Temel Personel Eğitimleri 

Çocuk Destek Merkezlerinde koruma ve bakım altında bulunan çocuklara hizmet veren tüm personelin 

hizmet kapasitesini artırarak çocuklara yönelik psikososyal destek programına katkı vermesini sağlamak 

esastır. Bu doğrultuda Genel Müdürlüğümüze bağlı hizmet veren Çocuk Destek Merkezlerinde görev 

yapan idareciler ve danışmanlar ile birlikte diğer personellerin (yurt yönetim memuru, memur, bakım 

elemanı, güvenlik görevlisi, aşçı, şoför ve hizmet alım personellerinin) eğitimi için Anka Temel Personel 

Eğitim Modülleri geliştirilmiştir. Bakanlığımıza bağlı çocuk bakım kuruluşlarında görev yapan 

personellerimizin hizmet kapasitesini arttırmak amacıyla düzenlenen eğitimlerde 2019 yılı sonu itibarıyla 

16.908  (tüm personele) eğitim verilmiştir. 

 

MEB ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Yatılı kuruluşlarda Görev Yapan Personele Yönelik 

Eğitimler 

 Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı yatılı kuruluşlarda görev yapan personellere 

yönelik çocuğa yaklaşım, iletişimi başlatma, kriz ve krize müdahale, çocukta mahremiyet, riskli 

davranışlar, sınır ve sorumluluklarımız, olumlu davranış kazandırma konularında eğitim verilmektedir. Bu 

kapsamda 2019 yılı sonu itibarıyla 25.459 kişiye mahremiyet eğitimi verilmiştir. 

 

Mahremiyet Eğitimleri 

Çocuk Hizmetleri alanında çalışan tüm personelin ve hizmet sunulan ailelerin desteklenmesi amacıyla 2018 

yılında "Mahremiyet Eğitimi Modülü" hazırlanarak İl Müdürlüklerimize gönderilmiştir. Bu kapsamda 

çocuk alanında çalışan tüm personele, koruyucu aile, kreş ve sosyal ekonomik destek hizmetlerimizden 

yararlanan ailelere eğitim verilmesi yönünde çalışmalar başlatılmıştır. 2019 yılı sonu itibarıyla 49.049 

kişiye mahremiyet eğitimi verilmiştir. 
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BAKIM SONRASI HİZMETLER 

 

Sosyal Hayata Uyum Faaliyetleri  

Sosyal hizmet modellerinden yararlanmakta iken reşit olarak ayrılan gençlerimizin istihdam edilme 

sürecinde ve toplumla uyumu aşamasında destek ve rehberlik hizmetleri yürütülmektedir. Gençlerimizin 

bakım sonrasında hayatlarını en iyi şekilde sürdürebilmeleri için rehberlik, danışma ve izleme hizmetleri, 

kamu ve özel sektörde istihdamları, iş hayatına uyumları ve çalışma hayatında karşılaşabilecekleri sorunları 

gidermeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Gençlerimizden ihtiyaç duyanlara barınma yardımı, sosyal ve 

ekonomik destek hizmetleri ile beşeri ilişkilerde destek ve rol model olunması yönünde bakım sonrası 

rehberlik birimleri tarafından çalışmalar yürütülmektedir.  

Korunma ve bakım altında iken reşit olarak kurumdan ayrılan gençlerimizden istihdam hakkından 

yararlanmamış olanlar, Sosyal Ve Ekonomik Destek Hizmetinden yararlandırılmaktadır. 2019 yılı sonu 

itibarıyla toplam 1.034 genç sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılmıştır. 

Ayrıca, kurum bakımından ayrılan gençlerimizin uzun vadeli sigorta kollarına tabi bir işte istihdam edilene 

kadar (talep etmeleri halinde) barınma ve diğer zorunlu ihtiyaçları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 

Vakıfları’nca (SYDV) karşılanmaktadır.  

 

İzleme ve Rehberlik Hizmetleri 

Korunma ve bakım altındaki gençlerimizin reşit olarak veya akademik yaşamlarını tamamlamaları ile 

kuruluş bakımından ayrılmalarından sonra bir yıl içerisinde üçer aylık sürelerle izleme ve rehberlik 

çalışmaları yapılmaktadır. Çalışmalar, gençlerin isteği doğrultusunda onayı alınarak en son ayrıldıkları 

sosyal hizmet modelinden görevlendirilen meslek elemanları tarafından yapılmaktadır. 2018 yılında İl 

Müdürlüklerimiz bünyesinde Bakım Sonrası Rehberlik birimleri aktifleştirilmiştir.  

Cumhurbaşkanlığı II. 100 Günlük İcraat Programı kapsamında sosyal hizmet modellerinden ayrılmış 7 bin 

503 gencimiz ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde Devlet korumasında yetişen gençlerimizin, 

reşit olduktan sonra toplumsal hayata adaptasyonunun desteklenmesi, hizmetlerimiz hakkında 

bilgilendirme yapılması ve gençlerimiz arasında yardımlaşmanın ve dayanışmanın geliştirilmesi 

hedeflenmiştir.  

2018 yılında Genel Müdürlüğümüz ile Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliğinde kurum 

bakımındaki 16-18 yaş aralığındaki çocuklar ve yükseköğretim eğitimine devam eden ya da kurum bakımından 

ayrılan gençlere yönelik “Yaşam Becerileri” ile “Çalışma Hayatı ve Hukuk” Eğitim Paketleri” hazırlanmıştır.  
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2828 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi kapsamında Bakanlığımızın sunmuş olduğu sosyal hizmet 

modellerinden faydalanmış olup reşit olan gençlerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam 

edilmektedir. 1988 yılından 2019 yılı sonuna kadar 50.147 gencimiz kamu kurum ve kuruluşlarında 

istihdam edilmiştir. 

 

Özel Sektör İstihdam Teşviki Uygulaması 

Kamu kurum ve kuruluşlarına atanmaları mümkün olmayan ve özel sektörde çalışmak isteyen 

gençlerimizin özel sektörde çalışmaları halinde işsizlik sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesinin 

tamamı, sigortalının işe giriş tarihinden itibaren beş yıl süre ile Hazine tarafından karşılanacağı Özel Sektör 

İstihdam Teşviki Uygulaması 2018 yılı Temmuz ayında hizmete açılmıştır. Bu kapsamda 2019 Yılı sonu 

itibarıyla 3.338 iş kolunda 4.198 gencimizin özel sektörde istihdamı sağlanmıştır. 

 

Benim Rehberim Programı 

81 ilde kuruluşlarımızda korunma ve bakım altında bulunan gençlerimizin, kuruluştan ayrılan ve benzer 

yaşam deneyimlerine sahip, kamuda veya özel sektörde çalışan, alanında başarılı, davranışları ile rol model 

olabilecek ve toplum içinde örnek olarak gösterilen gençlerimiz ile mentörlük ilişkisinin kurulması ile 12 

ilde gönüllülük faaliyetleri kapsamında Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği çerçevesinde Bakanlığımız 

hizmet modellerinden yararlanan 15 yaş ve üzeri çocukların gönüllü çalışmalara katılımlarının teşvik 

edilerek sivil toplum kuruluşları ile çocuklar arasında mentörlük ilişkisi kurulması amacıyla eylem planı 

hazırlanarak uygulamaya konulmuştur.  

Kurum bakımından ayrılan ve örnek olabilecek gençlerin belirlenmesine devam edilmektedir.  Rehber ve 

Kuruluş personeli ile toplantılar gerçekleştirilmiş olup 81 İl’e yaygınlaştırılacaktır.  

KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ FAALİYETLER 

 

Çocukların, karşılaşabilecekleri riskleri öngörerek kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon ile koruyucu 

önleyici hizmetlerin önceliklendirilmesi ve risklerin erken dönemde tespit edilerek önleyici mekanizmalar 

geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 

 

Çocuklar Güvende Programı 

Kuruluşlarımızda korunma ve bakım altında iken korunma/bakım tedbir kararı kaldırılarak ailesine teslim 

edilen, Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimine gelen/getirilen, mobil ekiplerin alan 
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taraması sonucu sokakta çalıştırıldığı tespit edilen ve mobil sosyal hizmet uygulaması ile okullarda tespit 

edilen çocuklardan herhangi bir sosyal hizmet modeli önerilmeden ailesine teslim edilenler,  

kuruluşlarımızda koruma ve bakım altında bulunan çocukların aileleri yanında kalan kardeşleri ile risk 

grupları arasında tanımlanmamış olan ancak il düzeyinde karşılaşılan riskler ve risk gruplarındaki 

çocukların izlenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 2019 yılı sonu itibarıyla 27.717 çocuğun izleme ve 

incelemesi yapılmıştır.  

 

Sokakta Çalıştırılan Çocuklara Yönelik Hizmetler 

Sokakta risk altındaki çocuklarımıza yönelik 2017 yılının ikinci yarısında 111 Mobil Ekip ile başlattığımız 

ve 5.069 çocuğa ulaştığımız Mobil Ekip uygulamasında ekip sayısı 132’ye çıkararak, toplamda 18.516 

çocuğa doğrudan hizmet sunumu gerçekleştirilmiştir.   

Mobil ekipler tarafından yapılan alan taraması ile tespit edilen çocukların sokakta yaşama/çalıştırılma veya 

dilendirilme nedenlerinin araştırılması; yapılan inceleme neticesinde çocuk ve ailenin uygun bulunan 

sosyal hizmet ve yardımlara yönlendirilmesi sağlanmaktadır.  

 

Çocuk Haklarına İlişkin Faaliyetler  

Bakanlığımıza bağlı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair 

Sözleşmenin uygulanması ve izlenmesinden sorumlu "Koordinatör Kurum" olarak belirlenmiştir.  

Çocuk Hakları İl Çocuk Komiteleri Çalışmaları: İl Çocuk Hakları Komiteleri ülke çapında çocuk katılımını 

sağlayan bir örgütlenme oluşturmaktadır. Komitelere katılım bütünüyle gönüllülük esasına dayanmakta 

olup, her çocuk üye olabilmektedir. Komiteye üye çocuk sayısı il bazında değişkenlik göstermekte olup 

mevcut aktif komite üye sayımız 20.736’dır.   

81 İlimizde bulunan İl Çocuk Hakları Komiteleri arasında koordinasyon ve eşgüdüm sağlanabilmesi ve 

ulusal ve uluslararası düzeyde yapılacak faaliyetlerin planlanabilmesi amacıyla yılda en az 2 defa Çocuk 

Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmektedir.   

Ulusal Çocuk Forumları: Her yıl 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününde 81 ilde çocuk temsilcilerinin 

katılımıyla Ulusal Çocuk Forumları düzenlenmektedir.  

 

Sosyal Uyum Programı 

Ülkemizde kamp dışında yaşayan Suriyeli çocukların Çocuk Hakları İl Çocuk Komiteleri aracılığıyla 

topluma uyumlarının sağlanması ve Türk çocuklar ile Suriyeli çocuklar arasında karşılıklı diyaloğa ve bilgi 

alışverişine olanak sağlayacak bir platform oluşturulması amacıyla Bakanlığımız ve UNICEF işbirliğinde 
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“Sosyal Uyum Programı” düzenlenmektedir. Program Çocuk Hakları İl Çocuk Komitelerine kayıtlı Türk 

ve Suriyeli çocuklar tarafından akran eğitimi tekniğiyle verilen eğitimler ve sosyal, kültürel etkinlikler 

şeklinde yürütülmektedir. 18 İlde uygulanan “Sosyal Uyum Programı” 2018 yılında 81 İle 

yaygınlaştırılmıştır. Programın içeriği hakkında bilgi vermek ve daha önce programı yürüten İllerle 

deneyim paylaşımı gerçekleştirmek amacıyla yedi ilde “Sosyal Uyum Programı Bölge Toplantıları” 

yapılmıştır. Program kapsamında 2019 yılı sonu itibarıyla 201.220 çocuğa ulaşılmıştır.  

 

Mobil Sosyal Hizmet Birimleri 

Cumhurbaşkanlığı II. 100 Günlük İcraat Programı kapsamında sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan 

risk altındaki çocukların tespit edilmesi amacıyla sosyal çalışma görevlilerinin yer aldığı mobil sosyal 

hizmet birimleri oluşturulmuştur. 2019 yılı itibarıyla 81 ilde 161 mobil sosyal hizmet birimi 

oluşturulmuştur. İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile koordineli olarak 3.466 okul ile eşleşmeler 

yapılmıştır. 2019 yılı sonu itibariyle, çocuk, aile, okul idaresi, rehberlik servisi, öğretmenler olmak üzere 

toplam 46.487 görüşme gerçekleştirilmiştir. 

Mobil Sosyal Hizmet Birimleri, şehrin dezavantajlı bölgelerinde bulunan okullar ile eşleştirilerek bu 

okullarda; okul devamsızlığı olan, ihmal, istismar, suça sürüklenme riski taşıyan vb. risk altındaki 

çocuklara yönelik tespit ve müdahale çalışmaları yürütülmektedir.  

Uzman Müdahale Ekipleri: 

Cumhurbaşkanlığı II. 100 Günlük İcraat Programı kapsamında çocuğa yönelik ihmal, istismar ve şiddet 

vakalarında müdahale etmek amacıyla 81 ilde Uzman Müdahale Ekipleri oluşturulmuştur. Yaygınlaştırma 

çalışmaları kapsamında iki grup halinde yapılan Uzman Müdahale Ekipleri Eğitimlerinde; 315 personel 

eğitim almıştır. 81 ilde Uzman Ekip, mağdur çocuk ve ailesine hizmet vermeye başlamıştır.  

 

0-6 Yaş Aralığındaki Çocuklar İçin Uygun İçerikli Kitap Listeleri Oluşturulması 

Projesi 

01.01.2018 tarihinde başlatılan ve 0-6 yaş grubu çocukların gelişimini olumsuz yönde etkileyecek 

içerikteki kitaplardan korunması ve ailelere uygun içerikli kitap seçimi konusunda rehberlik edilebilmesi 

amacıyla, çocuklara yönelik basılı eserler içerik yönünden incelenmekte ve uygun içerikli kitap listesi 

oluşturulmaktadır. Çalışma kapsamında 2019 yılı sonu itibarıyla 960 kitap incelenmiş; uygun içerikli 

olduğu tespit edilen 402 kitap, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü web sayfasında yayınlanmıştır.  

 



 
   

14 

Bir Meslek Bir Gelecek Projesi 

81 ilde İl Müdürlüklerimiz ve İŞ-KUR İl Müdürlükleri arasında koordinasyon sağlanarak çocuk bakım 

kuruluşlarında (ÇES, ÇOKİM, ÇODEM, ÇEKOM) koruma ve bakım altında bulunan çocuklar ve SED 

hizmeti ile desteklenen çocuklarımızdan örgün eğitimine devam etmeyenlerin mesleki eğitime 

yönlendirilmesine yönelik çalışma 23.11.2018 tarihinde başlatılmıştır. Çocuklarımızın ilgilerine göre 

mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve meslek edindirilmelerine yönelik mesleki eğitim kurs 

çalışmaları başlatılmıştır. 2019 Yılı sonu itibarıyla çocukların tespiti ve uygun meslek seçimine yönelik 

çalışmalar sonucunda 614 çocuğumuz İŞKUR meslek edindirme kurslarına devam etmektedir.  

 

Saha Ziyaretleri 

Çocuk alanında yürütülen hizmetlere yönelik ihtiyaçların yerinde tespit edilmesi, personele rehberlik yapılması 

ve yeni çalışmalara ilişkin önerilerin geliştirilmesi amacıyla 2017 yılında başlatılan saha izleme, değerlendirme 

ve rehberlik çalışmaları 2018 yılında devam etmiştir.  

2018 yılında 81 İl Müdürlüğünce çocuk alanında yürütülen hizmetlere yönelik ikinci saha çalışması yapılmıştır. 

Çalışmalarda 405 kuruluş (İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi, Çocuk Evleri Sitesi, Çocuk Destek 

Merkezleri, Özel Kreş) ziyaret edilmiş yaklaşık 5000 personel ile görüşme yapılmıştır. 1192 çocuk evinden 

600 çocuk evi ziyaret edilmiştir.  

Hizmetlerden yararlandırılan yaklaşık 5000 çocuk ve aile ile birebir görüşme yapılmıştır. Meslek elemanlarına 

vaka özelinde rehberlik ve değerlendirme yapılmıştır. İllerde gözlem ve tespitler doğrultusunda il yöneticileri 

ve sorumlu personel ile birlikte odak grup toplantıları yapılmıştır. Saha izleme çalışmaları ile 2017 yılında tespit 

edilen ve İl Müdürlüklerine iletilen sorun alanlarının yerinde incelenmesi sağlanmıştır. Sorun alanlarının 

izlenmesi ve çözümünde personele yerinde rehberlik edilmesi sağlanmıştır. Bakanlığımız politika öncelikleri 

hakkında farkındalık geliştirilmesi sağlanmıştır. Merkez ile taşra birimleri arasındaki koordinasyonun 

artırılmasına katkı sağlanmıştır. İllere yönelik hizmet planlanması ve karar alma süreçlerinde olumlu katkı 

sağlanmıştır. İl bazında saha izleme ve değerlendirme raporları hazırlanmıştır. Tespitler edilen ve müdahale 

edilmesi gereken hususlara ilişkin İl Müdürlüklerine talimat yazıları gönderilmiştir. 

2017 ve 2018 yıllarında yapılan I. ve II. saha çalışmalarında tespit edilen ve İl Müdürlüklerine iletilen sorun 

alanlarının yerinde incelenmesi ve izlenmesi amacıyla III. Dönem saha çalışmaları başlatılmıştır.   

 

Çocuk Koruma Koordinasyon Mekanizması 

Çocuk koruma alanında hizmet veren tüm kurumların eşgüdümünü sağlamaya yönelik Merkezi, İl ve İlçe 

Koordinasyon Kurulları oluşturulmuştur. Bu kurulların temel amacı çocuk koruma alanında risk 

haritalarının oluşturulması, tespit edilen risklere yönelik çalışmaların yapılarak erken müdahale sisteminin 
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oluşturulması ve çocuğa yönelik ihmal ya da istismar olmadan çocuğun kendisi, ailesi ve çevresinden 

kaynaklı sorun ya da ihtiyaçlarının kurumlar arası işbirliği ile giderilmesini sağlamaktır. Yerel düzeyde ilin 

çocuk koruma alanındaki ihtiyaçları, güçlü ve zayıf yönleri analiz edilerek kısa, orta ve uzun vadede 

yapılması gereken çalışmalara yönelik planlama yapılmaktadır. Tedbir kararlı çocuklara yönelik hizmetler 

de bu kurullar aracılığı ile izlenmektedir.  

 

Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüpleri 

Çocukların okul öncesi dönemde gelişimlerini desteklemek; 0-6 yaş grubundaki çocukların bakımlarını 

gerçekleştirmek, bu çocuklara temel değer ve alışkanlıkları kazandırmak amacıyla Bakanlığımızdan açılış 

izni alarak faaliyet gösteren Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri hizmet vermektedir.  

Bu kapsamda 2019 yılı sonu itibarıyla faaliyet gösteren toplam 2.448 özel kreş ve gündüz bakımevi ile 

çocuk kulübünde 99.683 çocuk hizmet almaktadır.  

2018 yılında Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet gösteren Özel Kreş, Gündüz Bakımevleri, Özel Çocuk 

Kulüpleri ile Bakanlığımız ve İl Müdürlükleri arasında yürütülen iş ve işlemlerin elektronik ortamda 

yapılabilmesi için Kreş Bilgi Yönetim Sistemi oluşturulmuştur.  

2018 yılı içinde 2.443 kuruluşumuza 5.135 denetim yapılmıştır.  

2019 yılı sonu itibarıyla 2.448 kuruluşta 3.745 denetim yapılmıştır. 

 

Ücretsiz Bakım Hizmeti 

Koruyucu ve önleyici bir hizmet modeli olarak geliştirilen “Ücretsiz Bakım Hizmeti” kapsamında 

dezavantajlı grupların özel kreş ve gündüz bakımevi ile çocuk kulüplerinden ücretiz yararlanmaları 

sağlanmaktadır.  

“Ücretsiz Bakım Hizmeti” ile ayrıca, ekonomik yetersizlik içinde olan ailelerin çocuklarının korunma 

altına alınmadan, aileleri yanında kalmalarına ve çocukların bakım yükümlülüğüne destek olarak ailelerin 

meslek edindirilme kursları ile çalışma hayatına katılımlarına katkı sağlanmaktadır. 2019 yılı sonu 

itibarıyla yılında dezavantajlı grupta yer alan 3.300 çocuğumuzun bu kuruluşlardan ücretsiz 

yararlandırılması sağlanmıştır.  
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Sosyal Medya Çalışma Grubu 

Çocukların dijital ortamlar üzerinden karşılaşabilecekleri risklerin tespit edilmesi ve önleyici çalışmalar 

yapılması amacıyla Bakanlığımız bünyesinde 2017 yılında “Sosyal Medya Çalışma Grubu” kurulmuştur. 

Sosyal Medya Çalışma Grubu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Siber Suçlarla Mücadele Daire 

Başkanlığı işbirliği içerisinde tespit edilen içeriklere müdahale etmektedir. Ayrıca İl Müdürlükleri 

aracılığıyla çocuklara ve ailelerine sosyal ve psikolojik destek de verilmektedir. Çalışma grubu tarafından 

2019 yılı sonu itibarıyla 158 içeriğe müdahalede bulunulmuştur. 

 

Ekranla Değil Akranla Büyüsün Çocuklar Kampanyası 

Çocukların dijital ve sosyal medya ortamlarındaki kontrolsüz ve kötü amaçlı yaklaşımlardan korunması, 

alternatif fiziksel, sosyal ve kültürel yaşam alanlarının yaygınlaştırılması, çocukların bedensel aktivitelere 

yönlendirilmesi, ruhsal ve sosyal gelişimlerine destek verilmesi, akranlarıyla sosyalleşmesinin sağlanması 

amacıyla “Ekranla Değil Akranla Büyüsün Çocuklar” kampanyası başlatılmıştır. 81 ilde İl 

Müdürlüklerimiz aracılığıyla tanıtım, etkinlik, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler, çocuklara ve ailelerine 

yönelik çeşitli eğitimler gerçekleştirilmekte ve çocuk oyun alanları oluşturulmaktadır. Kampanya 

kapsamında yürütülen faaliyetlerde 2019 yılı sonu itibarıyla 143.159 çocuk ve 17.404 aileye ulaşılmıştır.  

 

Ceza infaz Kurumlarında Annesi İle Birlikte Kalan Çocuklara Yönelik Çalışmalar 

Ceza infaz kurumlarında tutuklu veya hükümlü annelerinin yanında kalmakta olan çocukların durumlarını 

iyileştirmek, bulundukları olumsuz durumlardan olabilecek en az düzeyde etkilenmelerini sağlamak, 

çocuğun üstün yararı ilkesi çerçevesinde faaliyetler planlamak ve yürütmek için Adalet Bakanlığı Ceza ve 

Tevkif Genel Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde çalışmalar yapılmaktadır.  

Yapılan çalışmalarda 2019 yılı sonu itibarıyla ilinde kadın ceza infaz kurumu bulunan İl Müdürlükleri 

tarafından cezaevleri psiko-sosyal servisleri ile yapılan çalışmalarda Aile Eğitim Programı, kreş ve 

anaokulu hizmetleri sunulmaktadır.  

 

Rol Model Projesi 

Korunma ve bakım altında bulunan çocukların üretken, topluma yararlı ve sorumluluk duygusuna sahip bireyler 

olarak yetişmelerinin sağlanması amacı ile çocuklara rol model olabilecek kişiler ile çocuklar periyodik 

aralıklarla bir araya getirilerek kariyer planlama toplantıları, seminerler, söyleşi, münazara, ziyaretler vb. 
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etkinlikler yapılmaktadır. Rol Model Projesi kapsamında; 2019 yılı sonu itibarıyla 3.293 etkinlik 

düzenlenmiş 58.190 çocuğumuzun, 3.387 rol model kişi ile bir araya gelmesi sağlanmıştır.  

 

Nesiller Buluşuyor Projesi 

Çocuk, genç ve yaşlılarımızın zamanlarının nitelikli bir şekilde yapılandırılması, çocuk ve yaşlılarımızın 

birlikte sosyal yaşama katılımlarını güçlendirilmesi ve tecrübe odaklı öğrenmenin sağlanması amacıyla 

huzurevlerimizdeki seçilen yetişkin gençler ile korunma ve bakım altındaki çocuklarımızın katılımıyla 

çeşitli etkinler düzenlenmektedir. Bu kapsamda 2017 yılında başlattığımız Nesiller Buluşuyor Projesi 

kapsamında 2019 yılı sonu itibarıyla 847 etkinlik 13.514 çocuk ve 13.011 yetişkinin bir araya gelmesi 

sağlanmıştır.  

Çevreye zararlı atıklar ve geri dönüşüm konularında çocuklarda farkındalığın artırılması amacıyla 

bugünün çocuklarının yarının çocuklarına bırakacakları "Daha Temiz Bir Dünya İçin El Ele" 

kampanyasının başlatılması 

“Sıfır Atık Projesi”  projesi kapsamında “Bugünün Çocuklarının Yarının Çocuklarına Bırakacakları Daha 

Temiz Bir Dünya İçin El Ele Kampanyası” başlatılmıştır. Kampanya çerçevesinde yürütülecek olan 

faaliyetlerde yer alacak çocuklarımızın konuya ilişkin bilgilendirilmeleri amacıyla Çevre ve Şehircilik İl 

Bakanlığı işbirliğinde 81 İl Çocuk Hakları Komite üyesi 4.204 çocuğa Sıfır Atık eğitimi verilmiştir. Bugüne 

kadar 279 etkinlik düzenlenmiş ve bu etkinliklere 7.710 çocuk katılım sağlamıştır. 

ÖZETLEYİCİ ANALİZ 

 

2018 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları temel alınarak biri ana senaryo olmak 

üzere farklı doğurganlık ve göç varsayımlarını içeren üç ayrı senaryoya göre TÜİK tarafından nüfus 

projeksiyonları yapılmıştır. Bu metinde, demografik göstergelerdeki mevcut eğilimlerin devam edeceği 

varsayımına dayanan ana senaryo sonuçlarına yer verilmiştir. 

ADNKS’a göre 2018 yılında Türkiye nüfusu 82 milyon 3 bin 882 olan Türkiye nüfusunun, 2023 yılında 

86 milyon 907 bin 367 kişiye, 2040 yılında ise 100 milyon 331 bin 233 kişiye ulaşması beklenmektedir. 

Nüfusumuz 2069 yılına kadar artarak 107 milyon 664 bin 79 kişiyle en yüksek değerine ulaşacaktır. Bu 

yıldan itibaren azalışa geçmesi öngörülen ülke nüfusu 2080 yılında 107 milyon 100 bin 904 kişi olması 

öngörülmektedir. 
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TÜİK verilerine göre ülkemizde doğuşta beklenen yaşam süresi artmaya devam etmekte ve nüfusumuz 

giderek yaşlanmaktadır.  2000 yılında 71 olan doğuşta beklenen yaşam süresi giderek artarak 2010 yılında 

76,4 2014 yılından 2017 yılına kadar 78 ve 2018 yılında ise 78,2 olduğu tespit edilmiştir. TÜİK’in 

projeksiyonuna göre 2019 yılında doğuşta beklenen yaşam süresi 78,4 2020 yılında 78,6 ve 2025 yılında 

79,6 olacağı öngörülmektedir. 

 

 

 

TÜİK verilerine göre Nüfusun yaş yapısını ortaya koyan diğer önemli bir gösterge de ortanca yaştır. 2000 

yılında 25,8 olan ortanca yaş giderek artarak 2010 yılında 29,2 2014 yılında 30,7 2015 yılında 31 ve 2018 

yılında 32 olduğu tespit edilmiştir. TÜİK’in projeksiyonuna göre 2019 yılında ortanca yaşın 32,3 2022 

yılında 33,3 ve 2025 yılında 34,1 olacağı öngörülmektedir. 
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2018 yılında Türkiye nüfusu 82 milyon 3 bin 882 iken bunun 22 milyon 920 bin 422’sini çocuk nüfusu 

oluşturdu. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede on sekiz yaşına kadar her insanın çocuk 

olduğunu tanımlamıştır. 1970 yılında Türkiye’de toplam nüfusun %48,5’ini çocuklar oluştururken 1990 

yılında %41,8’ini 2007 yılında %31,6’ını ve 2018 yılında ise %28’ini oluşturmaktadır. 

 

 

TÜİK’in yapmış olduğu nüfus projeksiyonlarına göre çocuk nüfusunun 2040 yılında %23,3, 2060 yılında 

%20,4 ve 2080 yılında %19 olacağı öngörüldü. 

AB-28 üye ülkelerinin çocuk nüfuslarının toplam nüfus içindeki oranı yüzde 18,7 iken bu ülkeler içerisinde 

en fazla çocuk nüfus oranına sahip ülkeler %24,8 ile İrlanda, %21,9 ile Fransa ve %21,1 ile Birleşik Krallık 

olduğu görüldü. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler ise yüzde %16,2 ile İtalya, yüzde 16,4 ile 

Almanya ve %16,6 ile Malta olmuştur. 

Bakanlığımızca çocuklara yönelik hizmetler, çocuğun üstün yararı ön planda tutularak çocuk hakları 

doğrultusunda aile odaklı yaklaşım önceliği çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Çocukların aile birlik ve 

bütünlüğü içinde büyümelerini sağlamak koruma hizmetlerimizin temelini oluşturmaktadır. Kuruluş 

bakımının zorunlu olması halinde ise çocukların rehabilitasyon süreci sonrası ailesi yanına döndürülmesi, 

bunun mümkün olmadığı durumlarda çocuk evi veya çocuk evleri sitesine yerleştirilmeleri 

hedeflenmektedir. Korunma ihtiyacı olan yabancı uyruklu tüm çocuklara da aynı hizmet verilmektedir. 

Çocukların gelişimini desteklemek ve risklere karşı bilinçli ve duyarlı nesillerin yetişmesini sağlamak üzere 

koruyucu ve önleyici hizmetlere ağırlık verilmekte; çocuklara yönelik riskleri öngören ve gerekli adımları 

atabilecek mekanizmalar kurulmaktadır. 
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Genel Müdürlük hâlihazırda 13 bin 709 çocuğa kuruluş bakım hizmeti, 629 çocuğa ailesi yanında destek 

hizmeti, 127 bin 997 çocuğa ailesi yanında sosyal ekonomik destek hizmeti, 7 bin 106 çocuğa koruyucu 

aile hizmeti sağlamaktadır. 
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Aile odaklı hizmetlerimizin temelini oluşturulan Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti çocuklar öz aile veya 

yakınları yanında desteklenmektedir. Bu hizmet sayesinde aile birliği ve bütünlüğünün bozulmasının önüne 

geçilmesi sağlanmaktadır. SED hizmetinden 2019 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla 127 bin 997 çocuk 

faydalandırılmaktadır.  

 

Çocuk koruma hizmetlerimizde aile odaklı hizmetlere verilen önceliğin bir sonucu olarak; kurum bakımı 

altındaki çocuk sayısının, artan nüfusa ve sorunlarda karşılaşılan çeşitliliğe rağmen yıllara göre önemli 

oranda düştüğü görülmektedir. 

 

 


