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Bakanlığımız ulusal ve uluslararası hükümlerden kaynaklı görev ve yükümlülükler�
doğrultusunda çocuk, engell�, kadın  ve yaşlılar başta olmak üzere toplumun bütün
kes�mler�ne öneml� h�zmetler sunmaktadır. Bunların başında da en �nc�neb�l�r
durumda bulunan çocuklar gelmekted�r. Bu nedenle çocuk haklarına saygı
kültürünün oluşturulması ve çocuklarımızın hak ett�kler� güvenl� sosyal ve ekonom�k
ortamlarda yet�şmeler� konusunda çalışmalarımızı yürütürken, çalışanlarımızın
gösterm�ş olduğu çabalar, sunduğu h�zmetler açısından büyük önem taşımaktadır.

Ülkem�z tar�h boyunca, en zor zamanlarında dah�, en değerl� varlıkları olan
çocuklarını hep korumuş, öncel�k verm�ş ve çocuklara mutlu, güvenl� ve aydınlık b�r
gelecek hazırlanmasına özel b�r önem atfetm�şt�r. Bu bağlamda, çocuğun
korunmasında a�le ve Devlet�n yükümlülükler� Anayasamızla güvence altına
alınmıştır. Anayasamızda çocuklara yönel�k alınacak tedb�rler eş�tl�k �lkes�ne aykırı
sayılmaz den�lmekte ve a�len�n korunması �le çocuk haklarına özel olarak atıfta
bulunularak çocuklara ver�len önem özell�kle vurgulanmıştır. Çocukların �y� b�rer fert
olarak yet�şt�r�lmes�, eğ�t�m�, sağlığı ve a�le bütünlükler�n�n korunması g�b� konulara
hükümet programlarında da öncel�kl� olarak yer ver�lmekted�r. Ülkem�z bunun yanı
sıra çocuk haklarının korunması  ve gel�şt�r�lmes� anlamında BM Çocuk Haklarına
Da�r Sözleşme dâh�l çocukları �lg�lend�ren uluslararası b�rçok sözleşmeye taraf
olmuştur.

ÖNSÖZ

Çocuk alanında yürütülen çalışmalarımızı konu alan bu bülten ves�les�yle, kad�m
meden�yet�m�z boyunca her da�m b�r�c�k emanet�m�z olmuş çocuklarımız �ç�n
çalışmaya devam etmekten gurur duyduğumuzu bel�rtmek �ster�m.
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Ülkem�zde nüfusun çoğunluğunun
çocuk ve gençlerden oluşması
sebeb�yle bu alanda
gerçekleşt�receğ�m�z her gel�şme ve
yen�l�ğ�n, toplumsal refahın
sağlanması açısından hayat� b�r
önem�n�n olduğuna �nanıyoruz. Bu
doğrultuda yapılan tüm çalışmalarda
ülke ölçekl� bütünsel b�r Çocuk
Refahı S�stem�’n�n hayata
geç�r�lmes�n� hedefl�yoruz.

Bu çerçevede ülkem�zde son
dönemlerde çocuklara yönel�k
öneml� uygulamalar hayata
geç�r�lm�ş, çocukların, eğ�t�m, sağlık,
yaşama, gel�şme, katılım ve korunma
g�b� haklarından faydalanmaları
noktasında çok öneml� başarılara
�mza atılmıştır.

Güçlü nes�l müreffeh ülke anlayışıyla
önce çocuk d�yoruz. Bu �nançla
çocuk haklarının korunması ve
gel�şt�r�lmes�ne yönel�k yapılan
çalışmaların çocuklarımız tarafından
b�l�nmes� ve çocuklarımızın da
desteğ�yle, katılımıyla v�zyonumuzu
ve yapılan çalışmaları daha da �ler�ye
taşıyab�lmek amacıyla bu bülten
hazırlanmıştır.

Ülkem�z�n de taraf olduğu B�rleşm�ş
M�lletler Çocuk Haklarına Da�r Sözleşme,
taraf olan ülkelere çocuk haklarının
korunması, çocukların temel
gereks�n�mler�n�n karşılanmasına yönel�k
düzenlemeler�n yapılması ve çocukların
potans�yeller�n� h�çb�r ayrım gözetmeks�z�n
eks�ks�z b�ç�mde gel�şt�reb�lmeler� �ç�n
gerekl� fırsatların oluşturulması konusunda
b�r takım bağlayıcı yükümlülükler, görev ve
sorumluklar yüklemekted�r.

Türk�ye’de Çocuk Hakları Sözleşmes�’n�n
uygulanması ve �zlenmes�nden sorumlu
“Koord�natör Kurum” olarak A�le, Çalışma ve
Sosyal H�zmetler Bakanlığı’na bağlı Çocuk
H�zmetler� Genel Müdürlüğü bel�rlenm�şt�r.
"Koord�natör Kurum” olma sorumluluğu
doğrultusunda, Bakanlığımızın
sözleşmen�n �lke ve hükümler�n�n
toplumun tüm kes�mler� tarafından
öğren�lerek hayata geç�r�lmes�, ulusal
düzeyde �zleme ve gerekl� eşgüdüm
çalışmalarının yürütülmes�, ulusal pol�t�ka
ve stratej�ler�n bel�rlenmes�, koord�ne
ed�lmes�, çocuk hakları �le �lg�l� konularda
görüş ve tavs�yelerde bulunulması, ulusal
ve uluslararası düzeyde �şb�rl�kler�, tanıtım
ve b�l�nçlend�rme faal�yetler�n�n yapılması
g�b� öneml� görevler� bulunmaktadır.

Giriş
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Yaratılışın doğası gereğ� bütün çocukların
h�mayeye, şefkate muhtaç olduklarını kabul
eden meden�yet�m�zde çocuk olgusu her
zaman öneml� b�r yer tutmuştur.  Bu
doğrultuda masum�yet�n sembolü,
dünyanın süsü olarak görülen ve m�llet�n
geleceğ�n� tems�l eden çocuklarımız her
zaman m�llî hayatın en müh�m
öncel�kler�nden b�r� olmuştur.



Genel Çocuk İstatistikleri

İllere Göre Çocuk Nüfusu

Toplam Çocuk Nüfusu (2019)

%27,5

Yaş Grubuna Göre Çocuk Nüfusu

(2019)

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

%27,7     %28,2      %28,0      %16,0

C�ns�yete Göre Çocuk Nüfusu

(2019) 

Erkek
11.744.133

%51,3

Kadın
11.132.665

%48,7

22.876.798
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Türkiye İrlanda AB-28* İtalya
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Kaynak: Avrupa B�rl�ğ� İstat�st�k Of�s� (Eurostat) Ver�tabanı
*Avrupa B�rl�ğ�-28 ülke ortalaması

Çocuk Nüfus Oranı (2019)1.000 Canlı Doğum Başına Bebek

Ölüm Hızı (2014 ve 2018)

Erkek
%11,8

Toplam
%11,1

Kadın
%10,3

Erkek
%9,8

Toplam
%9,3

Kadın
%8,7

Eğ�t�m Sev�yes� ve C�ns�yete Göre Net Okullaşma Oranı, 2015/'16, 2018/'19

AÇSHB Korunma Altında Olan

Çocuklar (0–18 Yaş) (2020)

Koruyucu A�le ve Koruyucu A�le

Yanındak� Çocuk Sayısı (2020)

6.372

Koruyucu

A�le Sayısı

7.735
Koruyucu A�le

Yanında Çocuk

Sayısı

6.532

Kız Çocuk

Sayısı

6.850
Erkek Çocuk

Sayısı
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Erken Çocukluk Gel�ş�m� (2018)

Toplam

%73,7

Okuryazarlık-sayısal becer�, f�z�ksel, sosyal-duygusal ve öğrenme alanlarının en az
üçünde normal gel�ş�m gösteren 3–4 yaş arası çocukların oranı

Erkek

%69,8

Kadın

%78,0 Kaynak: Türk�ye Nüfus ve Sağlık Araştırması

%27,5     %24,5      %18,6      %16,0



Çocuk Hakları Sözleşmes� (ÇHS)

182 Nolu ILO (Uluslararası Çalışma Teşk�latı) Sözleşmes� (Kötü
Şartlardak� Çocuk İşç�l�ğ�n�n Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılması)

ÇHS Ek İht�yar� Protokol (Çocuk Satışı, Pornograf�s� ve Fah�şel�ğ�)

ÇHS Ek İht�yar� Protokol (Çocukların S�lahlı Çatışmalara Dah�l Olmaları)

İl Çocuk Hakları Çocuk Kom�teler�

5253 Sayılı Dernekler Kanunu (Çocuklara Dernek Kurma Hakkı)

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu

Anayasa Mahkemes� B�reysel Başvuru Hakkı

Kamu Denetç�l�ğ� Kurumu (Çocuk Ombudsmanlık)

Türk�ye Cumhur�yet� Anayasası Değ�ş�kl�ğ� (Md.10 ve 41; Poz�t�f
Ayrımcılık, Çocuk Hakları Maddes�)

Çocuk Hakları Da�res� Kurulması

ÇHS Ek İht�yar� Protokol (B�reysel B�ld�r�mler-Onay-2017)

Çocuk Hakları İzleme ve Değerlend�rme Kurulu

Avrupa Konsey� Çocukların C�nsel Sömürü  ve İst�smara Karşı
Korunması

Çocuk Danışma Kurulu

TBMM Çocuk Hakları Alt Kom�syonu

Çocuk Hakları Alanında
Önemli Kazanımlar

1995
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Çocuk hakları, �nsan hakları şems�yes�
altında yer alan haklar arasındadır.

Bununla b�rl�kte çocukların er�şk�nlerden
farklı f�z�ksel, f�zyoloj�k, davranış ve
ps�koloj�k özell�kler� olduğu ve sürekl�
büyüme ve gel�şme gösterd�ğ� b�l�nc� �le
genel anlamda er�şk�nlere tanınan tüm
hakların yanı sıra çocuklara tanınan bazı
özel hakları �fade eder.

Çocuk Hakları Kavramı

"yaşama ve gel�şme hakları”
“korunma hakları” ve
“katılım hakları”dır.

BM Çocuk Hakları Sözleşmes�nde
çocuklara özel tanınan haklar üç
grupta toplanmaktadır.

Bunlar: 
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Çocuk Haklarına Dair
Sözleşme

Çocuk hakları, ırk, d�n, d�l ayrımı yapmadan tüm
çocuklar �ç�n geçerl� olan hakları tanımlamaktadır.
B�rleşm�ş M�lletler Çocuk Hakları Sözleşmes� �le çocuk
hakları kavramı tüm Dünyada bel�rl� standartlara
kavuşmuştur.

Çocukların korunma, bakım, gel�şme ve
katılım alanında ortak b�r d�l olarak,
Çocuk Haklarına Da�r Sözleşme B�rleşm�ş
M�lletler�n Genel Kurulu’nun 20 Kasım
1989 tar�h ve 44/25 sayılı kararı �le kabul
ed�l�p �mza, onay ve katılıma açılmıştır.
Sözleşme 49. maddeye uygun olarak 2
Eylül 1990 tar�h�nde yürürlüğe g�rm�şt�r.

Türk�ye Sözleşmey� 14 Eylül 1990 tar�h�nde
�mzalamıştır. 4058 sayılı onay kanunu 11
Aralık 1994 gün ve 22138 sayılı Resm�
Gazete’de yayınlanmıştır. Sözleşmen�n 17.,
29. ve 30. maddeler�ne �ht�raz� kayıtla
onaylanması �lg�l� kanun kapsamında
uygun bulunmuştur.

Sözleşmen�n 44. maddes� uyarınca
taraf devletler bakımından
Sözleşmen�n yürürlüğe g�r�ş
tar�h�nden başlayarak �k� yıl �ç�nde �lk
rapor, devam eden her beş yılda b�r
per�yod�k raporlar, BM Genel
Sekreterl�ğ� aracılığıyla Kom�teye
ver�lmekted�r. 

Taraf Devletler�n Sözleşme �le
üstlend�kler� yükümlülükler�n
uygulanmalarının �ncelenmes�
amacıyla Çocuk Hakları Kom�tes�
kurulmuştur. Kom�te üyeler� Taraf
devletlerce göster�len adaylar
arasında g�zl� oyla seç�l�r. Her Taraf
Devlet vatandaşları arasından b�r
uzman aday göster�l�r. BM Çocuk
Hakları Kom�tes� 18 bağımsız üyeden
oluşmakta olup üyeler dört yıl �ç�n
seç�l�r.

Sözleşme Anayasa'nın 90.
maddes� uyarınca �ç hukuk
kuralı hal�ne gelm�şt�r. 49.
maddes� uyarınca Ülkem�z
açısından uluslararası hukuk
alanında 4 N�san 1995
tar�h�nde yürürlüğe g�rm�şt�r.
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Çocuk Haklarının şems�yes�n� oluşturan
�nsan hakları kavram olarak II. Dünya
Savaşını tak�ben B�rleşm�ş M�lletler�n
kuruluşuyla b�rl�kte d�le get�r�lm�ş
olmasına karşın �nsanların �lk toplumsal
yaşama geç�şler�yle b�rl�kte ortaya
çıkmıştır. 

Dünyada yaşanılan olumsuz şartlar en
fazla savunmasız kes�m olan çocuklar,
kadınlar ve yaşlıları etk�lemekted�r.
Özell�kle yaşanılan savaşlardan sonra
çocukların özel olarak korunup
gözet�lmes� düşünces�nden hareketle
çocuk hakları sözleşmes� oluşturularak
ülkeler�n onayına sunulmuştur.

Neden Çocuk Hakları Sözleşmes�? 

B�rleşm�ş M�lletler Çocuk Hakları
Sözleşmes�, doğumdan ergenl�ğe ve
genç yet�şk�nl�ğe kadar çocukların
yaşamlarının tüm boyutlarını
kapsamaktadır. 

Çocuk Hakları Sözleşmes�n�n Kapsamı

Sözleşme dünyadak� çocukların
gel�ş�mler�n� tam olarak sağlayab�lecekler�
mutlu, sağlıklı, güvenl� b�r yaşam
sürmeler� konusunda gerekl� olan
düzenlemeler� �çermekted�r. 

Çocuk Hakları Sözleşmes�n�n Temel Yapısı

I KISIM

Çocuğun doğuştan sah�p olduğu kabul ed�len temel hak ve
özgürlükler ve taraf devletler�n bu hususta uyması beklenen asgar�
standartlar

Çocuk Hakları Sözleşmes� 3 kısım ve 54 maddeden oluşmaktadır.

İmza, onay ve yürürlük esasları �le Sözleşmede değ�ş�kl�k yapma,
çek�nce koyma ve feshetme usuller�

Taraf devletler�n bu sözleşme �le üstlend�kler� yükümlülükler� �le Çocuk
Hakları Kom�tes�n�n görevler�, çalışma usul ve esasları �le taraf
devletler�n kom�teye sunacağı raporlara �l�şk�n esaslar

II KISIM

III KISIM
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BM Çocuk Haklarına Da�r Sözleşmen�n dünyadak�
pek çok ülke tarafından onaylanması d�kkate
değer b�r başarıdır. Dünyada �nsan haklarına
yönel�k en gen�ş katılımlı sözleşmed�r.

Ülkem�zde çocuklar her zaman
geleceğ�n güvences� olarak görülmüş
ve onlara mutlu, güvenl� ve aydınlık b�r
gelecek hazırlanmasına özel b�r önem
atfed�lm�şt�r. Bu bağlamda, çocuğun
korunmasında a�le ve Devlet�n
yükümlülükler� Anayasamızla güvence
altına alınmıştır.

Çocuk Hakları Sözleşmes�ne Da�r Ülkem�z�n ve
D�ğer Ülkeler�n Yaklaşımları

18 Uluslararası İnsan Hakları Anlaşmasının Ülke
Onay Har�tası

Ülkem�z, Uluslararası 18 İnsan Hakları
Sözleşmeler�nden 16’sına taraf
olmuştur. Bu özell�ğ� �t�barıyla, en üst
kategor�de yer almaktadır.

Çocukların yet�şt�r�lmes�, eğ�t�m�, sağlığı,
a�len�n korunması g�b� konular
hükümet programlarında özell�kle
vurgulanmıştır.
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Ülkeler�n �mzaladığı anlaşma sayısı



Ülkem�z�n İnsan Hakları Belgeler�ne Taraf Olma
Durumu
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Madde 1: Ben çocuğum. On sek�z yaşına kadar b�r çocuk olarak vazgeç�lmez haklara
sah�b�m.

Madde 2: Bu sözleşmedek� haklar bütün çocuklar �ç�nd�r. Doğduğumuz yer
konuştuğumuz d�l de fark etmez. A�le büyükler�m�z�n �nançlarının, görüşler�n�n farklı
olması yüzünden çocuklara ayrım yapılmaz. Bu haklara sah�p olmak �ç�n çocuk olmak
yeterl�d�r. 

Madde 3: Büyükler çocuklarla �lg�l� bütün yasalarda bütün g�r�ş�mlerde önce
çocukların yararlarını düşünürler. Büyükler�m�z bu ödevler�n� yapamıyorsa devlet
çocuklara bakar ve korur. 

Madde 4: Haklarımızın uygulanması �ç�n gereken her türlü çaba göster�l�r.
Haklarımdan yararlanmam bütün devletler�n güvences� altındadır. 

Madde 5: B�z� büyüten yol gösteren büyüklere b�z� daha �y� yet�şt�rs�nler d�ye yardım
ed�l�r. 

Madde 6: Çocukların yaşamını korumak herkes�n �lk görev�d�r. Yaşamak her çocuğun
en temel hakkıdır. 

Madde 7: Her çocuğa doğduğunda b�r �s�m konur. Devlet bu �sm� kaydeder. Çocuğa
k�ml�k ver�r. Artık çocuk o devlet�n vatandaşı olur. 

Madde 8: Konan �sm�m kazandığım vatandaşlık hakkım ve a�le bağlarım korunur.
Bunları değ�şt�rmek �ç�n baskı uygulanmaz. Bunlar benden alınırsa bütün devletler
ona karşı çıkar. 

Madde 9: Çocuğu a�les�nden k�mse koparıp alamaz. Ama bazen de anne baba çocuğa
bakamaz durumda olab�l�r. Çocuk bu durumdan zarar göreb�l�r. Çocuk zarar
görmes�n d�ye çocuğa başka b�r bakım sağlanır. Bu bakım sırasında çocuk anne
babasıyla düzenl� görüşeb�l�r. 

Madde 10: Ayrı ülkelerde yaşayan anne baba ve çocukların b�rl�kte yaşamaları �ç�n her
türlü kolaylık göster�l�r. 

*Çocuk Hakları Sözleşmes�’n�n kısaltılarak alınan ve çocukların d�l�yle �fade ed�len özet�d�r.

Çocukların Gözüyle
Çocuk Hakları*
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Madde 11: Çocuklar anne babalarının b�rl�kte �zn� ve haber� olmadan başka ülkelere
götürülmezler oralarda bırakılmazlar. Bunu yapanlara karşı mücadele ed�l�r. 

Madde 12: Ben� �lg�lend�ren konularda ben�m de görüşler�m alınır. Büyükler ben�
d�nlerler. Düşüncem� öğrenmeye özen göster�rler. Çok küçüksem b�r büyük de
ben�m adıma konuşab�l�r. 

Madde 13: İstekler�m� ve düşünceler�m� seçt�ğ�m b�r yolla açıklayab�l�r�m resm�n�
ç�zeb�l�r�m ya da yazab�l�r�m. Ama bazı konularda başka k�ş�ler ve toplum zarar
görecekse o konudak� kurallara da uymam gerek�r. 

Madde 14: B�z çocukların düşünceler�n� gel�şt�rmeler� hakkına saygı göster�l�r. Bu
konuda b�z� yet�şt�rmekle yükümlü olan büyükler�m�z�n de b�ze yol gösterme hakları
ve görevler� vardır. Onlara da saygı göster�l�r. 

Madde 15: Arkadaşlarımla barış �ç�nde toplanab�l�r�m. Dernekler kurab�l�r�m. Kurulu
derneklere üye olab�l�r�m. 

Madde 16: Çocuklar onurlu ve saygın b�rer �nsandır. H�ç k�mse onların onurlarını
kıramaz onları küçük düşüremez yaşadığı konut ve kurumdak� özel yaşantısına
karışamaz. Bu haklarımız yasalarla korunur. 

Madde 17: K�tle �let�ş�m araçları öneml�d�r her türlü �let�ş�m aracını kullanarak kend�m
�ç�n b�lg� alab�l�r�m. 

Madde 18: Yet�şt�r�lmem�zden en başta anne babamız ya da onların görev�n�
üstlenm�ş büyükler�m�z sorumludur. Onların bu görevler�n� en �y� b�ç�mde
yapab�lmeler� �ç�n her türlü kolaylık sağlanır gerek�yorsa yardım ed�l�r. 

Madde 19: Yet�şmem�zden sorumlu olanlar bu haklarını çocuklara zarar verecek
şek�lde kullanmazlar. Çocukların bu tür zararlara uğramaması �ç�n her türlü önlem�
almak devlet�n görev�d�r. 

Madde 20: Çocuklar a�leler�nden yoksun kalab�l�rler. Bazı a�le ortamları �se çocuklar
�ç�n yararlı olmayab�l�r. İşte o zaman çocukların devletten özel koruma ve yardım
alma hakları vardır. Devlet bu görev�n� çocuk �ç�n uygun a�le bularak ya da onlara
bakacak kuruluşlara yerleşt�rerek yapar. 

Madde 21: Anne babasıyla olamayacak çocukların a�le yoksunluğu çekmemes� �ç�n
onlara �y� a�leler bulunur. Bunun �ç�n çok d�kkatl� b�r araştırma yapılır. 
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Madde 22: Çocuklar başka ülkeye g�tmek zorunda kalırlarsa o ülke de çocukları korur.
B�rb�r�nden ayrı kalan anne ve baba b�rleşt�r�lmeye çalışılır.

Madde 23: Engell� çocuklar özel olarak korunurlar. Kend�ler�ne yeten saygın b�rer
�nsan olmaları sağlanır. Devlet onların bakımları eğ�t�mler� ve �ş sah�b� olmaları �ç�n
gerekl� kurumları oluşturur. A�leler�ne her türlü yardımı yapar.

Madde 24: Sağlığım ve hastalıklardan korunmam devlet�n ve toplumun güvences�
altındadır. Bunun �ç�n beslenmeme aşılarımın yapılmasına çevren�n tem�zl�ğ�ne
d�kkat ed�l�r. Hastalanırsam tedav� ed�l�r�m. 

Madde 25: Kreşler, çocuk bakım kuruluşları, yurtlar, okullar, çocuk hastaneler�
çocukların haklarına uygun olarak çocuklara daha �y� bakmak �ç�n yen�den
düzenlen�rler. 

Madde 26: Bütün çocukların sağlıkları eğ�t�m hakları beslenme ve bakımları güvence
altına alınır. 

Madde 27: Bana bakmakla yükümlü olanlara bana daha �y� b�r yaşam sağlamaları �ç�n
gerek�rse g�y�m barınma ve beslenme konularında yardım ed�l�r destek olunur. 

Madde 28: Eğ�t�m�m� eks�ks�z yapab�lmem �ç�n desteklen�r ve korunurum. İlköğret�m
her çocuk �ç�n zorunludur.

Madde 29: Devlet ben�m tüm �nsanlar arasında dostluk ruhuyla özgür b�r toplumda
sorumluluk üstlenecek şek�lde yaşamamı sağlar. 

Madde 30: Azınlık grubun çocuklarına da herhang� b�r ayrım yapılmaz devlet azınlık
gruplardan gelen çocukların haklarını da korur. 

Madde 31: Boş zamanlarımı değerlend�rmem oynamam eğlenmem �ç�n çocuk
bahçeler� çocuk kulüpler� k�taplıklar spor okulları açılır. Her çocuk böyle faal�yetlere
özend�r�l�r. Bunlardan yararlanmak hep�m�z�n hakkıdır. 

Madde 32: Ben çocuğum. Büyükler g�b� b�r �şte çalışamam. Ben okula g�der ve
oynarım. Eğer çalışmak zorunda kalırsam yapacağım �ş eğ�t�m�me engel olmamalı
sağlığımı bozmamalı bende zararlı alışkanlıklar yaratmamalıdır. 

Madde 33: Çocuklar zararlı maddelere karşı korunurlar. Bunları üretenler ve çocuklara
verenler cezalandırılırlar. 

Madde 34: Beden�m bana a�tt�r. Ben� bedensel ve ruhsal yönden örseleyecek h�çb�r
yaklaşıma �z�n ver�lmez. 

Madde 35: Çocukları kaçırıp kötü k�ş�lere satan, onları uygunsuz şek�lde çalıştırmak
�steyenlerle tüm devletler mücadele ederler. Çocukları korurlar. 

Madde 36: Büyükler kend� çıkarları �ç�n çocukları kullanamazlar. 
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Madde 37: H�çb�r çocuk �nsanlık dışı yöntemlerle ya da aşağılanarak cezalandırılamaz.
Çocuklar suç �şlem�şse uygulanacak cezalar yaşına uygun gel�şmeler�n�
engellemeyecek şek�lde ve eğ�tsel olmalıdır. 

Madde 38: İnsanların b�rb�rler�n� öldürmes� kötüdür. Savaş �nsanların b�rb�rler�n�
öldürmes�d�r. Çocuklar savaştan korunmalıdır. On beş yaşından küçük h�çb�r çocuk
askere alınmaz. 

Madde 39: Eğer çocuklar çeş�tl� nedenlerle zarar görmüşlerse bedensel ve ruhsal
sağlıklarına yen�den kavuşmaları �ç�n tüm önlemler alınır. Yen�den topluma
kazandırılırlar. 

Madde 40: Çocuklar suçun ne olduğunu b�lmezler. B�lerek ve �steyerek k�mseye zarar
vermezler. Suç �şleyen çocukların yen�den topluma kazandırılması �ç�n özel yasalar
çıkarılır özel kuruluşlar oluşturulur. 

Madde 41: Eğer b�r ülken�n yasaları bu çocuk hakları sözleşmes�ne uygunsa
değ�şt�r�lmez. Değ�lse değ�şt�r�l�r. 

Madde 42: Çocukların haklarına �l�şk�n tüm bu �lkeler� hem çocuklar hem de büyükler
öğrenmel� ve öğretmel�d�r.

2020 ÇHGM 13Çocuk Hakları Özel Bülteni



ÇHS Temel İlkeler;
Şemsiye Haklar

Çocukların yaşama hakkı vardır.
Devletler/hükümetler çocuğun hayatta
kalması ve sağlıklı gel�şeb�lmes� �ç�n
mümkün olan her türlü çabayı
göstermekle yükümlüdür.

Madde 6: 

Yaşama, hayatta
kalma ve gel�şme hakkı

Madde 2:

Ayrım gözetmeme
hakkı
Haklar çocuklar arasında ayırım ve
fark gözetmeks�z�n uygulanır.

Hükümetler, kurumlar, kuruluşlar ve
b�reyler, yan� herkes alınması gereken
kararlarda ve uygulamalarda çocuk �ç�n
en �y� olanı, çocuğun yüksek yararını
düşünerek hareket etmel�d�r.

Madde 3:

Çocuğun yüksek yararı

Çocuklar ve ergenler hayatlarını
etk�leyecek kararlar alınacağı zaman
görüşler�n� serbestçe �fade etme ve
düşünceler�ne önem ver�lmes� hakkına
sah�pt�r.

Madde 12:

Çocuğun katılım hakkı 
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Faaliyetlerimiz



Temel hedef�m�z; her çocuğun a�le
ortamında bakımını sağlamaktır. Korunma
�ht�yacı olan çocuklara h�zmet sunumunda
a�le yanında bakım odaklı h�zmetlere ağırlık
ve öncel�k ver�lmekted�r. A�leler�n ekonom�k
ve sosyal yönden desteklenerek a�le
b�rl�ğ�n�n korunması ve çocukların öz a�leler�
ve yakınları yanında desteklenmes� amacıyla
kurum bakımına alternat�f model olarak a�le
odaklı h�zmetler�m�z�n temel�n� oluşturulan
SED H�zmet� uygulanmaktadır.

Bakanlığımızın çocuklara yönel�k h�zmetler�,
çocuğun üstün yararı ön planda tutularak
çocuk hakları doğrultusunda a�le odaklı
yaklaşım öncel�ğ� çerçeves�nde
gerçekleşt�r�lmekted�r.

Çocuğun A�les� Yanında Korunması,
Desteklenmes� ve Gel�şt�r�lmes�

Ülkem�zde eğ�t�m ve sağlık g�b� temel h�zmetler h�ç b�r ayrım gözetmeks�z�n
tüm çocuklara ücrets�z olarak sunulmaktadır.

Yaşama, Hayatta Kalma
ve Gelişme Hakkı

A�les� yanında desteklenemeyen
çocukların, a�le ortamında ve a�le
sıcaklığını h�ssederek yaşamaları
�ç�n Koruyucu A�le ve Evlat Ed�nme
H�zmetler� yürütülmekted�r.
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SED H�zmet�, çocukların kurum
bakımına alınmadan a�les� yanında
desteklenmes� kapsamında
yürütülmekted�r. A�leler�n ekonom�k
yoksunluğu neden�yle kurum
bakımına alınma r�sk� bulunan
çocuklar �ç�n a�lelere sağlanan SED
�le çocuklar öz a�le veya yakınları
yanında desteklenmekte; a�le b�rl�ğ�
ve bütünlüğü sağlanmaktadır.
Bununla b�rl�kte h�zmetten
yararlanan a�leler İŞKUR meslek
ed�nd�rme kurslarına yönlend�r�lerek
kend� hayatlarını sürdüreb�lecekler� �ş
ve meslek ed�nd�r�lmeler�ne yönel�k
çalışmalar yapılmaktadır. 

SED h�zmet�, a�len�n �ht�yacına göre sürel�
ve geç�c� ekonom�k destek h�zmetler�n�
�çermekted�r. 2020 yılında SED H�zmet�
kapsamında ödenen aylık destek m�ktarı
ortalama 1.082 TL’d�r. 

Sosyal ve Ekonom�k Destek (SED)
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2020 yılı Ek�m ayı �t�barıyla geç�c�
ve sürel� ekonom�k destek
h�zmet�nden 129.970 çocuk ve
genc�m�z yararlanmaktadır.

2018-2019 yıllarında a�leye dönüş ve a�le
yanında destek kapsamında geç�c� ve sürel�
ekonom�k destek olmak üzere toplam SED
ver�len çocukların sayısı ve kullanılan
ödenek m�ktarı aşağıdak� tabloda
göster�lmekted�r.



Mob�l Çocuk Sosyal
H�zmet B�r�mler�

Sosyal h�zmet müdahales�ne
�ht�yaç duyan r�sk altındak�
çocukların tesp�t ed�lmes� amacıyla
sosyal çalışma görevl�ler�n�n yer
aldığı mob�l sosyal h�zmet b�r�mler�
oluşturulmuştur. Program
kapsamında 81 �lde 174 mob�l
çocuk sosyal h�zmet b�r�m� faal�yet
göstermekted�r.

Sosyal h�zmet müdahales�nde
bulunulan çocuklar ve a�leler� başta
olmak üzere r�sk altındak�
çocukların SHM’ler aracılığıyla
�zlemeler�n�n yapılab�lmes� ve
zamanında müdahalen�n
gerçekleşt�r�leb�lmes� amacıyla
“Çocuklar Güvende Programı”
uygulanmaktadır. 2019 yılı sonu
�t�barıyla 27.717 çocuğun �zlemes�
yapılmıştır.

Çocuklar Güvende
Programı

Çocuğa yönel�k �hmal, �st�smar ve
ş�ddet vakalarına müdahale etmek
amacıyla 81 �lde Uzman Müdahale
Ek�pler� oluşturulmuştur.  81 �lde
uzman ek�pler, mağdur çocuk ve
a�les�ne h�zmet vermekted�r.

Uzman Müdahale Ek�pler�

A�le ve Çocuk Dostu Yapım
ve D�z�ler�n Teşv�k Ed�lmes�

Çocukların korunması, a�len�n
bütünlüğü ve sürekl�l�ğ� �le çocuk ve
gençler�n f�z�ksel, z�h�nsel ve ahlak�
gel�ş�mler�n�n desteklenmes�
amacıyla a�le ve çocuk dostu yapım
ve d�z�ler� yayınlayan medya h�zmet
sağlayıcılarını teşv�k etmek üzere
Bakanlığımız �le Radyo ve Telev�zyon
Üst Kurulu �şb�rl�ğ�nde teşv�k
mekan�zması oluşturulmuştur. “A�le
ve Çocuk Dostu Yapım ve D�z�ler�n
Teşv�k Ed�lmes�ne Da�r Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmel�k”
08.05.2018 tar�h�nde Resm�
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
g�rm�şt�r. Mezkur yönetmel�k
çerçeves�nde Bakanlığımızca Seç�c�
Kurulun dört üyes� bel�rlenerek
Radyo ve Telev�zyon Üst Kuruluna
b�ld�r�lm�şt�r.

Çocukların, karşılaşab�lecekler� r�skler� öngörerek kurumlar arası �şb�rl�ğ� ve
koord�nasyon �le koruyucu önley�c� h�zmetler�n öncel�klend�r�lmes� ve r�skler�n erken
dönemde tesp�t ed�lerek önley�c� mekan�zmalar gel�şt�r�lmes�ne yönel�k çalışmalar
yapılmaktadır.

Koruyucu ve Önley�c� Bazı Çalışmalarımız
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Ceza �nfaz kurumlarında tutuklu
veya hükümlü anneler�n�n yanında
kalmakta olan çocukların
durumlarını �y�leşt�rmek,
bulundukları olumsuz
durumlardan olab�lecek en az
düzeyde etk�lenmeler�n� sağlamak,
çocuğun üstün yararı �lkes�
çerçeves�nde faal�yetler planlamak
ve yürütmek �ç�n Adalet Bakanlığı
Ceza ve Tevk�f Genel Müdürlüğü �le
�şb�rl�ğ� �çer�s�nde çalışmalar
yapılmaktadır. Bu kapsamda ceza
�nfaz kurumlarında tutuklu veya
hükümlü annes� �le b�rl�kte kalan
çocukların bulunduğu �llerde �l
müdürlükler�, ceza �nfaz kurumu
ps�kososyal yardım serv�s� �le
koord�nel� çalışmalar
yürütmekted�r. İl
Müdürlükler�m�zce aylık olarak
ceza �nfaz kurumlarına çalışma
z�yaretler� düzenlenmekte,
çocuğuyla ceza �nfaz kurumunda
kalan annelere Bakanlığımız sosyal
h�zmet modeller�nden SED,
koruyucu a�le �le kreş ve gündüz
bakımev� ücrets�z bakım
kontenjanı h�zmetler�ne �l�şk�n
b�lg�lend�rme yapılmakta,
annelerden talep olması hal�nde
gerekl� �ş ve �şlemler
yürütülmekted�r. Ceza �nfaz
kurumunda tutuklu/hükümlü
kadınlara yönel�k AEP kapsamında
eğ�t�mler düzenlenmekted�r.

Ceza İnfaz Kurumlarında
Annes� �le B�rl�kte Kalan

Çocuklara Yönel�k
Çalışmalar

Çocukların okul önces� dönemde
gel�ş�mler�n� desteklemek; 0-6 yaş
grubundak� çocukların bakımlarını
gerçekleşt�rmek, bu çocuklara temel
değer ve alışkanlıkları kazandırmak
amacıyla Bakanlığımızdan açılış �zn�
alarak faal�yet gösteren Özel Kreş ve
Gündüz Bakımevler� h�zmet
vermekted�r. Özel Çocuk Kulüpler�,
�lkokul ve ortaokul eğ�t�m�ne devam
eden çocuklara h�zmet veren,
çocukların dersler�n� çalışmalarına,
ödevler�n� yapmalarına yardımcı
olunan, �lg� ve yetenekler�
doğrultusunda sosyal, kültürel ve
sport�f etk�nl�kler düzenlenen
kuruluşlardır. Bakanlığımızdan açılış
�zn� alarak faal�yet gösteren toplam
2.448 özel kreş ve gündüz bakımev�
�le çocuk kulübünde 99.683 çocuk
h�zmet almaktadır.

Özel Kreş ve Gündüz
Bakımevler� �le Özel Çocuk

Kulüpler�

Çocuk koruma alanında h�zmet veren
tüm kurumların eşgüdümünü
sağlamaya yönel�k Merkez�, İl ve İlçe
Koord�nasyon Kurulları
oluşturulmuştur. Tedb�r kararlı
çocuklara yönel�k h�zmetler de bu
kurullar aracılığı �le �zlenmekted�r.

Çocuk Koruma
Koord�nasyon Mekan�zması
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Koruyucu ve önley�c� b�r h�zmet model�
olarak gel�şt�r�len “Ücrets�z Bakım H�zmet�”
kapsamında dezavantajlı grupların özel kreş
ve gündüz bakımev� �le özel çocuk
kulüpler�nden ücrets�z yararlanmaları
sağlanmaktadır. Ekonom�k durumlarına
bakılmaksızın şeh�t ve gaz� çocukları,
Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarda korunma
altında bulunan çocuklar, cezaevler�nde
hükümlü ve tutuklu olan anneler� �le b�rl�kte
kalan çocuklar �le ekonom�k gücü yeterl�
olmayan a�leler�n çocukları, ekonom�k
güçlük �ç�ndek� anne veya babası vefat
etm�ş çocuklar, tek ebeveyn� �le yaşayan
çocuklar, engell� ebeveyn� olan çocuklar,
kadın konukev�nde bulunan veya ayrılan
kadınların çocukları bu h�zmetten
yararlandırılmaktadır. 

2013-2019 yılları arasında Özel Kreş ve Gündüz Bakımevler� �le Özel Çocuk
Kulüpler�nden ücrets�z olarak yararlanan çocuklara �l�şk�n �stat�st�k� b�lg�lere
aşağıdak� tabloda yer ver�lm�şt�r.

Ücrets�z Kreş Desteğ�
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2020 Ek�m ayı �t�barıyla
dezavantajlı grupta yer alan
2716 çocuğumuzun bu
kuruluşlardan ücrets�z
yararlandırılması
sağlanmıştır. 



B�rleşm�ş M�llet Çocuk Hakları
Sözleşmen�n �lke ve hükümler�n�n
yet�şk�n ve çocuk olmak üzere toplumun
tüm kes�m�nde öğren�lerek hayata
geç�r�lmes� ve çocukları �lg�lend�ren her
konuda çocuk katılımını etk�n kılab�lmek
amacıyla Çocuk H�zmetler� Genel
Müdürlüğü koord�natörlüğünde her �lde
Çocuk Hakları İl Çocuk Kom�teler�
oluşturulmuştur. 

İl Çocuk Hakları Kom�teler� çocukların;
a�le, toplum ve kamusal yaşama
katılımları �ç�n fırsatlar yaratarak, çocuk
haklarına �l�şk�n b�l�nç ve duyarlılığı
gel�şt�rmeye ve çocukların her
kademede karar alma süreçler�ne
katılmasına yönel�k olanaklar
sağlamaktadır. 

İl Çocuk Hakları Kom�teler�, çocuk
katılımının Dünya’dak� ender
örnekler�nden b�r�d�r. Kom�teler, �k� yılda
b�r yaptıkları seç�mle, b�r kız ve b�r erkek
�k� başkan �le kız ve erkek sayısı eş�t 10
as�l ve 10 yedek üye olmak üzere “Kom�te
Yürütme Kurulu” şekl�nde 81 �l�m�zde
yapılandırılmıştır. 

Çocuğun Görüşlerini
İfade Etme Hakkı

İl Çocuk Kom�teler�nde seç�len
tems�lc�ler, çocuk forumlarında b�r kız ve
b�r erkek olmak üzere �k� Türk�ye Çocuk
Koord�natörler�n� seçmekted�rler. Türk�ye
Çocuk Koord�natörler� �k� yıl görev
yapmakta ve Ulusal düzeyde çocuk
hakları konusunda üst kurul n�tel�ğ� olan
Çocuk Hakları İzleme ve Değerlend�rme
Kurulu Üyes� olarak görev yapmakta ve
oy hakları bulunmaktadır.

Çocuğun

yüksek

yararı

Yaşama,

hayatta kalma

ve gelişme

hakkı

 Ayrım

gözetmeme

Çocuğun

katılım

hakkı 

İl Çocuk Hakları Kom�teler�
Taraf Devletler, görüşlerini oluşturma yeteneğine sahip çocuğun kendini ilgilendiren her konuda
görüşlerini serbestçe ifade etme hakkını bu görüşlere çocuğun yaşı ve olgunluk derecesine uygun

olarak, gereken özen gösterilmek suretiyle tanırlar.
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Ülkem�zde onbeş yaşını b�t�ren ayırt
etme gücüne sah�p küçükler; yasal
tems�lc�ler�n�n yazılı �zn� �le çocuk
dernekler� kurab�l�r veya kurulmuş
çocuk dernekler�ne üye olab�l�rler. On�k�
yaşını b�t�ren küçükler yasal
tems�lc�ler�n�n �zn� �le çocuk
dernekler�ne üye olab�l�rler ancak
yönet�m ve denet�m kurullarında görev
alamazlar.
 
Çocuk dernekler�; toplumsal, ruhsal,
ahlakî, bedensel ve z�h�nsel yetenekler�
�le spor, eğ�t�m ve öğret�m haklarını,
sosyal ve kültürel varlıklarını, a�le
yapısını ve özel yaşantılarını korumak ve
gel�şt�rmek amacıyla kurulab�lmekted�r.  
Şuan halen 12 çocuk derneğ� faal�yet
göstermekted�r.

Dernek Kurma ve Üye Olma
Hakkı

Türk Meden� Kanun ve Çocuk Koruma
Kanunu başta olmak üzere ulusal
mevzuatımızda, çocukların kend�ler�n�
�lg�lend�ren tüm konularda
b�lg�lend�r�lmes� ve görüşünün alınması
esastır. Bu doğrultuda devletler
çocukların görüşler�n� �fade
edeb�lmeler�n� ve kend�ler�n�
�lg�lend�ren karar süreçler�ne
katılımlarına fırsat vereb�lmek �ç�n
çeş�tl� tedb�rler gel�şt�rmekte ve yapılar
oluşturmaktadır.

Okul Öğrenc� Mecl�sler�

Dernek Kurma ve Üye Olma Hakkı ve Çocuk
Dernekler�, Çocuk Mecl�s� �le Okul Öğrenc�
Mecl�sler�

Bunlar; yukarıda anlatılan Çocuk Hakları
İl Çocuk Kom�teler� başta olmak üzere,
çocukların kurab�ld�ğ� çocuk danışma
kurulu, yerel yönet�mler�n çocuk
mecl�sler�, çocuk dernekler�, okul
öğrenc� mecl�sler�d�r.

Öğrenc�ler�m�zde demokras�
kültürünün oluşturulması amacıyla
�lköğret�m ve ortaöğret�m kurumlarında
“Okul Öğrenc� Mecl�sler�”
oluşturulmuştur. Bu mecl�s okul
yönet�m�nde, öğrenc�ler� �lg�lend�ren
hususlarda öğrenc�ler�n de görüş ve
öner�ler�n� d�kkate alınması fırsatı
vermekted�r. Ayrıca bu uygulama okul,
�l ve Türk�ye genel�n� kapsayacak
b�ç�mde yürütülmekted�r.

https://www.s�v�ltoplum.gov.tr/dernekl
er�n-faal�yet-alanlar�na-gore-dag�l�m�
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Ulusal Çocuk Forumları 

Her yıl 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde tüm �llerden davet ed�len
Çocuk Hakları İl Çocuk Kom�teler� tems�lc�ler�n�n katılımı �le Ulusal Çocuk

Forumları Ankara İl�nde düzenlenmekted�r.

Ulusal Çocuk Forumları; çocukları
�lg�lend�ren her konuda çocuk katılımını
etk�n kılab�lmek ve “BM Çocuk
Haklarına Da�r Sözleşme”de yer alan
“çocukların katılım hakkını” hayata
geç�reb�lmek amacıyla
düzenlenmekted�r.

Forum temaları çocuklar tarafından
bel�rlenmekted�r. Forumlar kapsamında
çocuk haklarına �l�şk�n güncel konular
hakkında çocuk görüşler�n�n TBMM’de
ulusal çocuk koord�natörler�m�z
tarafından Sayın Bakanımızın da
katılımı �le düzenlenen b�r törenle
TBMM Başkanı ve m�lletvek�ller�ne
sunulması geleneksel b�r uygulama
olmuştur. 

2000 yılından bugüne kadar 21
Ulusal Çocuk Forumu
düzenlenm�şt�r.

Ulusal Çocuk Forumları, 81 İl Çocuk
Hakları Kom�teler�nden gelen 1 kız ve 1
erkek olmak üzere en az 162 çocuk
tems�lc�s� ve 81 �l yet�şk�n tems�lc�ler�n�n
katılımı �le gerçekleşt�r�lmekted�r. Bel�rl�
yıllarda 81 �l�m�zden ayrıca b�r kız ve b�r
erkek yabancı uyruklu çocuk katılımı da
sağlanmaktadır. 

2020 Ulusal Çocuk Forumu 
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2002: Çocuklar İç�n Ulusal Eylem Plânı Tartışalım 

2003: Kız Çocuklarının Eğ�t�m�, Kadın ve Çocuklara Yardım Hakkı

2004: Çocuk Hakları Eğ�t�c� Eğ�t�m� Uygulaması

2005: Çocuk Hakları Eğ�t�c� Eğ�t�m� Uygulaması

2006: Çocukların Kend� Çocuk Hakları Kampanyalarının Başlatılması

2007: Çocuk Hakları Kampanyasının Değerlend�r�lmes�

2008: TBMM Çocuk Hakları Kom�tes�’n�n Kuruluşunun İlanı

2009: TBMM Çocuk Hakları Kom�tes�’n�n Web S�tes� Yayına Başlıyor

2010: I.Ulusal Çocuk Hakları Stratej�s�

2011: Türk�ye’de B�lg�-İlet�ş�m Teknoloj�ler� ve Çocuk ve Gençler�n

İnternet ve İlet�ş�m Teknoloj�ler� Kullanımı

2012: BM Çocuk Hakları Sözleşmes�, Ülke Raporu ve Sonuç Gözlemler�

2013: Çocuk Katılımı

2014: Ac�l Durumlarda Çocukların Rolü ve Yaşama Hakkı

2015: B�rl�kte Yaşama Kültürünün Gel�şt�r�lmes�

2016: Her Çocuk Özeld�r

2017: Teknoloj� ve Çocuk

2018: Çocuk İşç�l�ğ� �le Mücadele

2019: B�z Büyük B�r A�ley�z

2020: Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek

Geçmişten Günümüze
Ulusal Çocuk Forumları

Temaları
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Koruyucu A�le Sayısı

Koruyucu A�le H�zmet�nden
Yararlandırılan Çocuk Sayısı

2016           2017            2018                2019             2020 

                                                                                     (Kasım ayı)

 709          965          1.230          1.272          6.380

 839          1.158          1.521          1.573          7.741

Çeş�tl� nedenlerle öz a�les� yanında
bakımları sağlanamayan ve evlat
ed�nd�r�lemeyen çocukların, ebeveyn
özell�kler�n� taşıyan ücretl� veya gönüllü
statüdek� uygun a�le ya da k�ş�ler�n
yanında, kısa ya da uzun sürel� olarak
kurumumuzun gözet�m�nde bakımlarının
sağlanmasıdır. 

Bu kapsamda korunma �ht�yacı olan
çocuklarımızın sorumluluğunu devlet �le
paylaşan k�ş� ya da a�leler “Koruyucu A�le”
olarak tanımlanmaktadır.

2020 yılı Kasım ayı �t�bar�yle yıl
�çer�nde  939 Koruyucu a�le yanına
1.149 çocuk yerleşt�r�lm�ş olup
toplamda 6.380 Koruyucu a�le yanına
7.741 çocuk yerleşt�r�lm�şt�r.

Aile Ortamından
Yoksun Çocuklar

Koruyucu A�le H�zmet�

2016 yılı �le 2020 yılı Kasım ayına
kadar koruyucu a�le h�zmet�ne �l�şk�n
sayısal ver�ler aşağıdak� tabloda
göster�lmekted�r.
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A�le odaklı h�zmetlerde e-Devlet s�stem� üzer�nden SED, Koruyucu A�le ve Evlat
Ed�nme müracaatları yapılab�lmes� �mkânı sağlanmıştır. 

Evlat ed�nme h�zmet�, kend� a�les� �le
yaşama �mkânı kalmamış olan çocuklar
�ç�n değerlend�r�lmekted�r. Bu kapsamda
korunmaya �ht�yacı olan çocuklardan
durumu evlat ed�nmeye uygun olanlar,
evlat ed�nme talepler� çocuğun yüksek
yararı odağında �ncelenerek uygun
bulunan a�leler�n yanına evlat
ed�nd�r�lmek üzere yerleşt�r�lmekted�r.

Evlat Ed�nme H�zmet�

Bakanlığımız, çocukların yüksek yararı odağında evlat ed�nme h�zmet�n�
gerçekleşt�ren tek resmî aracı kurumdur. Çocukların korunması ve ülkelerarası evlât
ed�nme konusunda �şb�rl�ğ�ne da�r Lahey Sözleşmes� kapsamında merkez� makam
yetk�s�yle görev yapmaktadır.

Bakanlığımız tarafından, 2019 yılında 585 çocuğun evlat ed�nd�r�lmek üzere 575 a�le
yanına yerleşt�r�lme �şlem� gerçekleşt�r�lm�şt�r. 2012-2019 yılları arasında evlat
ed�nd�r�lme h�zmet�nden yararlanan çocuk ve a�le sayıları aşağıdak� graf�kte
göster�lmekted�r.

Evlat Ed�nd�r�lme H�zmet�nden Yararlanan Çocuk ve A�le Sayıları
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2020 yılı Kasım sonu �t�bar�yle de 421 çocuk 415 a�le yanına evlat
ed�nd�r�lmek üzere yerleşt�r�lm�şt�r. 



Bakanlığımızın korunma �ht�yacı olan
çocuklara yönel�k temel h�zmet
pol�t�kası; çocukların kuruluş bakımına
alınmaksızın öz a�le, akraba yanında
bakımının sağlanması veya a�le odaklı
bakım h�zmetlerden
yararlandırılmasıdır. A�le yanında
bakımı mümkün olmayan çocuklara �se
son seçenek olarak a�le odaklı
h�zmetlerden yararlandırılana kadar
geç�c� sürel�ğ�ne a�le yapısına en yakın
model olan ev t�p� yatılı sosyal h�zmet
b�r�mler�nde h�zmet ver�lmekted�r. 

Kurumsal Bakım

Çocuk bakım h�zmetler� alanında büyük
f�z�ksel b�nalar ve koğuş t�p� yapılar yer�ne,
ev t�p� h�zmet model�ne geç�ş yapılmıştır.
2017 yılında tamamlanan h�zmet
dönüşümü �le çocuk yuvaları ve yet�şt�rme
yurtları tamamen kapatılmıştır. Kurum
bakımı altındak� çocuklara ev ortamı
sunan çocuk evler� s�tes� �le çocuk
evler�nde h�zmet ver�lmekted�r. Ayrıca
çocuklar hakkında uygun h�zmet model�
bel�rlen�nceye kadar geç�c� olarak h�zmet
veren Çocuk Koruma İlk Müdahale ve
Değerlend�rme B�r�mler� oluşturulmuştur.

Çocuk koruma h�zmetler�m�zde a�le
odaklı h�zmetlere ver�len öncel�ğ�n b�r
sonucu olarak kurum bakımı altındak�
çocuk sayısının, artan nüfusa ve
sorunlarda karşılaşılan çeş�tl�l�ğe
rağmen yıllar bazında öneml� oranda
düştüğü görülmekted�r.

Suça sürüklenen, suç mağduru olan, sokakta sosyal tehl�kelerle karşı karşıya kalmış,
madde bağımlısı ve refakats�z çocuklardan haklarında korunma ve/veya bakım
tedb�r kararı alınan 11-18 yaş aralığındak� çocuklara yönel�k bakım, koruma ve
ps�kososyal destek h�zmetler� yürütülmekted�r. Çocukların suça sürüklenmeler�, suç
mağduru olmaları ve sokakta sosyal tehl�kelerle karşı karşıya bulunmaları neden� �le
yaşadıkları travmaların etk�ler�n�n en aza �nd�r�lmes� ve a�le, sosyal çevre ve topluma
uyum sağlamaları amacıyla Çocuk Destek Merkezler� (ÇODEM) h�zmet vermekted�r. 

Sosyal Rehab�l�tasyon H�zmetler�

ÇODEM (Çocuk Destek Merkez�): Suça sürüklenmes�, suç mağduru olması veya
sokakta sosyal tehl�kelerle karşı karşıya kalması sebeb�yle haklarında bakım tedb�r�
veya korunma kararı ver�len çocuklardan; ps�kososyal desteğe �ht�yaç duyduğu tesp�t
ed�len çocukların temel gereks�n�mler�n� karşılamak, f�z�ksel, duygusal, ps�koloj�k ve
sosyal �ht�yaçlarını bel�rleyerek gerekl� müdahaleler� gerçekleşt�rmek, a�le ve yakın
çevreler�ne dönmeler�n� veya d�ğer sosyal h�zmet modeller�ne hazır hale gelmeler�n�
sağlamak üzere geç�c� süre �le bakım ve korunmalarının sağlandığı merkezlerd�r.
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Engell� Çocuklara Sağlanan Haklar

Engell� Aylığı (2022 Aylığı)
Bağlanması

2022 maaşı Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından en az
%40 ve üzer� engel oranı bulunan,
kanunla kurulmuş sosyal güvenl�k
kurumlarından (SSK, Bağ-Kur, Emekl�
Sandığı) h�çb�r�ne tab� olmayan ve
muhtaçlığı �lg�l� SYDV'ler tarafından
belgelenen 18 yaşından büyük engell�lere
ya da 18 yaşından küçük engell� yakını
bulunanlara ver�len madd� b�r haktır. Bu
koşulları taşıyanların bulunduğu yerdek�
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakfı’na başvurması sonrası gel�r kr�terler�
değerlend�r�lmekted�r. Hanen�n toplam
gel�r�n�n (menkul-gayr�menkul), hanede
�kamet eden k�ş� sayısına bölündüğünde
net asgar� ücret�n üçte b�r�n�
geçmemes�ne d�kkat ed�lmekted�r.

Muhtaç Aylığı Bağlanması

Muhtaçlık aylığı, Vakıflar Genel
Müdürlüğü tarafından annes� ya da
babası olmayan 18 yaş altı muhtaç
çocuklar �le %40 ve üzer� engell� olan
muhtaçlara;

Sosyal güvences� olmaması, 
Herhang� b�r gel�r veya aylığı
bulunmaması (Evde bakım ücret�,
2022 sayılı kanundan aylık almaması) 
Mahkeme kararı/kanunla bakım altına
alınmamış olması, 
Gel�r get�r�c� taşınır/taşınmaz malı
mevcut olmaması veya olup da
bunlardan elde edeceğ� aylık ortalama
gel�r�n�n bu yönetmel�kle bel�rlenen
muhtaç aylığı m�ktarını geçmemes�
şartı �le bağlanab�l�r.

Evde Bakım Ücret� Ver�lmes�:
Evde Bakım Aylığı 

Evde bakım aylığı; %50 ve üzer�nde
engel oranı olup engell� sağlık kurulu
raporunda “Ağır Engell�” �bares�
bulunan ve başka b�r b�rey olmadan
kend� bakımını üstlenemeyecek
engell�ler �ç�n engell�n�n bakımını
üstlenen k�ş�lere nak�t olarak
ver�lmekted�r.

Sosyal güvences� olsun veya olmasın,
her ne ad altında olursa olsun her
türlü gel�rler� toplamı esas alınmak
suret�yle; kend�ler�ne a�t veya
bakmakla yükümlü olduğu b�rey
sayısına göre kend�ler�ne düşen
ortalama aylık gel�r tutarı b�r aylık net
asgar� ücret tutarının üçte �k�s�nden
daha az olan bakıma muhtaç
engell�lere, resm� veya özel bakım
merkezler�nde ya da
�kametgâhlarında bakım h�zmet�
ver�lmes� devletçe sağlanmaktadır.
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Engell� K�ml�k Kartı Hakkı 

%40 ve üzer� engel� bulunan engell�
b�reylerden �steyenler bulundukları
yerdek� A�le, Çalışma ve Sosyal
H�zmetler İl Müdürlüğüne veya Sosyal
H�zmet Merkez�’ne başvurarak engell�
k�ml�k kartı çıkarab�lmekted�r. Engell�
k�ml�k kartları; sağlık kurulu raporu
yer�ne geçmemekte, engell�lere �nd�r�m
uygulanan yerlerde �braz ed�lmes�
gerekmekted�r.

Beled�ye Engell� İnd�r�mler� 

Türk�ye'dek� beled�yeler tarafından
engell� vatandaşlara su, toplu taşıma
araçları, vapur vb. h�zmetlerde �nd�r�m
yapılmakta, özell�kle toplu taşıma
h�zmetler� ücrets�z sunulmaktadır. Her
beled�ye �ç�n �nd�r�m oranları ve başvuru
şartları farklılık göstermekted�r.

Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı Engell�
Yardımları 

Engell�ler�n bulunduğu hanede k�ş�
başına düşen gel�r, muhtaçlık sınırını
geçm�yorsa engell� vatandaşlar Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
(SYDV) tarafından sağlanan
yardımlarından faydalanab�lmekted�r.
Engell�n�n özel durumuna göre; ücrets�z
tekerlekl� sandalye, protez, konuşma ve
�ş�tme c�hazı, gıda, barınma ve nakd�
yardımlar ver�lmekted�r.   

Devlet Dem�r Yolları Engell�
İnd�r�m�
TCDD engell� k�ş�lere tüm hatlarda,
yüksek hızlı trenler de dah�l, ücrets�z
ulaşım hakkı sağlamaktadır. %50 ve üzer�
ağır engell�ler �ç�n �se engell� �le b�rl�kte
engell�n�n refakatç�s� de ulaşımdan
ücrets�z faydalanab�lmekted�r. Engel�
k�ml�k kartını �brazı gerekl�d�r.

Devlet T�yatroları Engell�
İnd�r�m� 

Engell� vatandaşlarımız Devlet T�yatroları
tarafından göster�me g�ren oyunları
ücrets�z �zleyeb�lmekted�r.

Müze ve Ören Yerler�ne G�r�şte
Engell� İnd�r�m�
Kültür ve Tur�zm Bakanlığı tarafından
�şlet�len müze ve ören yerler�ne g�r�şler
engell� ve yanındak� b�r refakatç�s�ne
engell� k�ml�k kartını �braz etme
koşuluyla ücrets�z sunulmaktadır.

M�ll� Parklar, Tab�atı Koruma
Alanları ve Tab�at Parklarına
G�r�şte Engell� İnd�r�m�

Orman ve Su İşler� Bakanlığı tarafından
�şlet�len m�ll� parklar, tab�atı koruma
alanları ve tab�at parklarına g�r�şte
engell� olduklarını göster�r k�ml�k ya da
belgeler�n� �braz etme koşuluyla
engell�lerden ücret alınmamaktadır.
Çadır ve karavan yer� ücretler� �se %50
�nd�r�ml� olarak uygulanmaktadır. 
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Sokakta çalışan/çalıştırılan çocukların tesp�t ed�lerek uygun h�zmet modeller�ne
yönlend�r�lmeler�n�n sağlanması amacıyla Türk�ye genel�nde oluşturulan 132 mob�l
ek�p �le 18.516 çocuğa ulaşılmıştır. Mob�l ek�pler tarafından yapılan alan taraması �le
tesp�t ed�len çocukların sokakta yaşama/çalıştırılma veya d�lend�r�lme nedenler�n�n
araştırılması; yapılan �nceleme net�ces�nde çocuk ve a�len�n uygun bulunan sosyal
h�zmet ve yardımlara yönlend�r�lmes� sağlanmaktadır.

Sokakta Çalıştırılan Çocuklara Yönel�k H�zmetler
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Şeh�rler Arası Otobüs
Ş�rketler�nde Engell� İnd�r�m� 
Şeh�rler arası otobüs yolculuğu yapacak
%40 ve üzer� engell�ler �ç�n tüm şeh�rler
arası otobüs yolculuğu h�zmet� veren
ş�rketler tarafından Karayolları Taşıma
Yönetmel�ğ�'ne göre normal b�let f�yatları
üzer�nden %30 �nd�r�m yapılmaktadır.

THY Engell� İnd�r�m� 
%40 ve üzer� rapor oranına sah�p
engell�lere Türk Hava Yolları tarafından
tüm �ç hat uçuşlarında %20, dış hat
uçuşlarında %25 �nd�r�m uygulanmaktadır.
B�let�n satış of�s�nden alınması ve engell�
k�ml�k kartının �brazı gerekmekted�r.
Ayrıca 24 saat önceden talep ed�ld�ğ�nde
tekerlekl� sandalye de sağlanmaktadır.  

Özel Eğ�t�m Hakkı 

Özel eğ�t�me �ht�yacı olup olmadıkları
Rehberl�k Araştırma Merkezler� (RAM)
tarafından bel�rlenen engell�ler  tüm
şeh�rlerdek� engell�ler �ç�n kurulmuş özel
eğ�t�m okullarında engel grubuna  göre
eğ�t�m göreb�lmekted�r. Özel eğ�t�m
okulları ülkem�zde b�rçok �l ve �lçede özel
k�ş�ler tarafından kurulmuş olup bu
okulların g�derler� her engell� öğrenc�
adına M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı tarafından
karşılanmaktadır.

Özel Eğ�t�me Gereks�n�m
Duyan Öğrenc�ler�n Okullara
Ücrets�z Taşınması 

M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı ve Bakanlığımız
�şb�rl�ğ� �le özel eğ�t�m sınıfına devam
eden engell� öğrenc�ler�n toplu taşıma
araçlarıyla taşınması ücrets�z olarak
sağlanmaktadır (Kaynaştırma veya
bütünleşt�rme eğ�t�m�ndek�ler har�ç).
Özel eğ�t�m ve rehab�l�tasyon
merkezler� serv�s �mkanı
sağlamamaktadır.

MEB ve ÖSYM Sınavlarında
Engell�lere Sunulan Kolaylıklar 

Ün�vers�te g�r�ş sınavları, E-KPSS g�b�
sınavlarda engell� öğrenc�ler �ç�n uygun
ortam oluşturulmakta, sınava g�ren
k�ş�n�n engel türüne göre soru
k�tapçıkları düzenlenmekte ve gerekl�
her türlü ek tedb�r alınmaktadır.
Örneğ�n görme engell�ler �ç�n Bra�lle
Alfabes� �le yazılmış soru k�tapçıkları ve
30 dak�ka ek süre ver�lmekte,
ortoped�k engel� olan öğrenc�ler �ç�n
asansörlü b�nalar tahs�s ed�lmekte ya
da sınava zem�n katta g�rmes�
sağlanmaktadır. Ün�vers�teye g�r�ş
sınavlarında engell� öğrenc�ler “özel
tür” olarak değerlend�r�l�p ek puan
ver�lmekted�r.



Çocuklarımızın okul önces�
dönemde gel�ş�mler�n�n
desteklenmes� amacıyla korunma
altında bulunan 0–6 yaş grubu
çocuklarımızın okul önces� eğ�t�m
ve bakım h�zmetler�nden
yararlandırılması sağlanmaktadır.
Bu kapsamda çocuklarımız, Özel
Kreş ve Gündüz Bakımevler� �le
d�ğer resmî kuruluşlar bünyes�ndek�
anasınıfı-anaokulu h�zmetler�nden
yararlandırılmaktadır.

MEB Özel Öğret�m Kurumları
Yönetmel�ğ�n�n �lg�l� maddes�ne
�st�naden İl M�ll� Eğ�t�m
Müdürlükler�yle �şb�rl�ğ� yapılarak
kuruluşlarımızda korunma altında
bulunan çocuklarımızdan durumları
uygun olanların özel öğret�m
kurumlarının %3’lük ücrets�z
kontenjanından yararlandırılmaları
sağlanmaktadır. 

2018-2019 eğ�t�m öğret�m dönem�nde 4. ve
12. sınıf aralığında eğ�t�m�ne devam eden
çocuklarımızdan 2.310’u takd�r belges�
alırken 2.707 çocuğumuz teşekkür belges�
almıştır.

2019 yılında yapılan Yüksek Öğret�m
Kurumları Sınavı sonucu koruma ve bakım
altında bulunan 190 çocuk önl�sans, 171
çocuk l�sans olmak üzere toplam 361 çocuk
b�r yükseköğren�m programına yerleşmeye
hak kazanmıştır.

Çocuğun Eğitim Hakkı

Çocuklara Yönel�k Eğ�t�m Faal�yetler�

2018-2019 eğ�t�m öğret�m dönem�
yılsonu �t�barıyla 1.837
çocuğumuzun özel okullarda
eğ�t�m�ne devam ederken 2019-
2020 eğ�t�m öğret�m yılbaşı
�t�barıyla bu sayı 2.021’e ulaşmıştır.

Eğ�t�m Destekler�m�z

Eğ�t�m Materyal�

Yardımları

Şartlı Eğ�t�m Yardımları

Öğle Yemeğ� Yardımı

Ücrets�z Ders K�tabı

Öğrenc� Taşıma, Barınma

ve İaşe Yardımı

Engell� Öğrenc�ler�n

Ücrets�z Taşınması

Yurt Yapımı
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Çocukların d�j�tal ortamlar üzer�nden karşılaşab�lecekler� r�skler�n tesp�t ed�lmes� ve
önley�c� çalışmalar yapılması amacıyla Bakanlığımız bünyes�nde “Sosyal Medya
Çalışma Grubu” kurulmuştur. 

Sosyal Medya Çalışma Grubu; çocukların gel�ş�mler�n�
olumsuz yönde etk�leyecek ve çocukların �hmal, �st�smara
maruz kaldığı �nternet ortamında yer alan �çer�klere B�lg�
Teknoloj�ler� ve İlet�ş�m Kurumu, Emn�yet Genel
Müdürlüğü (EGM) S�ber Suçlarla Mücadele Da�re
Başkanlığı �le �şb�rl�ğ� �çer�s�nde müdahale etmekted�r. 

0-6 yaş grubu çocukların gel�ş�m�n� olumsuz yönde etk�leyecek �çer�ktek� k�taplardan
korunması ve a�lelere uygun �çer�kl� k�tap seç�m� konusunda rehberl�k ed�leb�lmes�
amacıyla, çocuklara yönel�k basılı eserler �çer�k yönünden �ncelenmekte ve uygun
�çer�kl� k�tap l�stes� oluşturulmaktadır. Çalışma kapsamında 2020 yılı �t�barıyla 1040
k�tap �ncelenm�ş uygun �çer�kl� olduğu tesp�t ed�len 427 k�tap Çocuk H�zmetler�
Genel Müdürlüğü (ÇHGM) web sayfasında yayınlanmıştır.

Çocuğun Gerek Duyduğu
Bilgilere Erişimi

Sosyal Medya Çalışma Grubu

Çalışma grubu, �çer�ğ�n yanı sıra, sorunun yaşandığı
�ldek� A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler İl Müdürlüğü
aracılığıyla çocuklara ve a�leler�ne sosyal ve ps�koloj�k
destek de vermekted�r. Çalışma grubu tarafından
2020 yılı Ek�m ayı �t�barıyla 1.000 �çer�ğe müdahalede
bulunulmuştur.

09.07.2018 tar�hl� ve 703 sayılı KHK �le 1117 sayılı Küçükler� Muzır Neşr�yattan Koruma
Kanununda değ�ş�kl�k yapılmıştır. Bu doğrultuda, Bakanlık Makamının 24.09.2018
tar�hl� ve 30 sayılı Olur’u �le Bakanlığımız bünyes�nde Küçükler� Muzır Neşr�yattan
Koruma Kurulu oluşturulmuştur.

Küçükler� Muzır Neşr�yattan Koruma Kurulu

0-6 Yaş Aralığındak� Çocuklar İç�n Uygun İçer�kl�
K�tap L�steler� Oluşturulması Projes�
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Yabancı uyruklu olup a�le yanında
bakılab�lecek durumda olan çocuklar da
sosyal ve ekonom�k destek h�zmet� ve
koruyucu a�le h�zmetler�nden
yararlandırılmaktadır. Geç�c� barınma
merkez� dışında kalan, muhtaç ve hane
�çer�s�nde sosyal güvences� olmayan
a�lelere çocuklarını okula göndermeler�
şartıyla Şartlı Eğ�t�m Yardımı
yapılmaktadır.

Ayrıca yabancı uyruklu çocuklara yönel�k
“Sosyal Uyum Programı”
düzenlenmekted�r. Bu Program �le
çocukların sosyal uyum problemler�n� en
aza �nd�rmek, toplumdak� mevcut r�sk ve
kaynaklarla �lg�l� farkındalıklarını
arttırmak, haklarına uygun barış ve huzur
�çer�s�nde, mutlu ve sağlıklı b�r şek�lde
yaşam sürmeler�n� sağlamak ve aynı
zamanda kültürler arasında karşılıklı
anlayışın ve hoşgörünün gel�şt�r�lmes�
hedeflenmekted�r. 

Program, 81 �l�m�zde Çocuk Hakları İl
Çocuk Kom�teler�ne kayıtlı çocuklar
tarafından akran eğ�t�m� tekn�ğ�yle
ver�len eğ�t�mler �le sosyal ve kültürel
etk�nl�kler şekl�nde yürütülmekted�r.
Sağlıklı ver� toplanab�lmes� �ç�n Web
(�nternet) Tabanlı Ver� Toplama
Uygulaması 2018 yılında gel�şt�r�lm�ş ve
2019 yılında kullanılmaya başlanmıştır.

Göçmen Çocuklar

Ülkem�ze düzens�z göç yolu �le gelen ve
kolluk b�r�mler� tarafından tesp�t ed�len
refakats�z yabancı çocuklara yönel�k
h�zmetler 6458 sayılı Yabancılar ve
Uluslararası Koruma Kanunu
doğrultusunda yürütülmekted�r.

Göçmen-Yabancı Uyruklu Çocuklara Yönel�k
H�zmetler

2015 yılından �t�baren yabancı uyruklu
refakats�z çocuklara h�zmet vermek üzere
11 Çocuk Destek Merkez�
�ht�saslaştırılmıştır.

Ülkem�zde bulunan yabancı
uyruklu çocuklar Türk çocuklara
yönel�k uygulanan eğ�t�m, sağlık,
sosyal yardım, bakım ve
korunma g�b� tüm haklardan
eş�t şek�lde faydalanmaktadır. 

Sosyal Uyum Çalışmaları

2020 ÇHGM 33Çocuk Hakları Özel Bülteni



Ülkem�ze düzens�z göç yolu �le gelen ve uluslararası koruma taleb�nde bulunan
refakats�z çocuklar hakkında 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununa göre �lg�l�
mahkeme tarafından hükmed�len koruyucu ve destekley�c� tedb�rler çerçeves�nde
h�zmetler yürütülmekted�r.

Kolluk kuvvetler� tarafından tesp�t ed�lerek Bakanlığımıza bağlı kuruluşlara
yönlend�r�len refakats�z çocuklara yönel�k �ş ve �şlemler�n İl Göç İdares�
Müdürlükler�nce tamamlanmasının ardından çocuklar Bakanlığımıza bağlı
kuruluşlarda korunma ve bakım altına alınmakta ve ps�kososyal destek
h�zmetler�nden yararlandırılmaktadır. Refakats�z çocuklara yönel�k �ht�saslaştırılan 11
Çocuk Destek Merkez� bulunmaktadır. 

Refakats�z Çocuklara Yönel�k Çalışmalar
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Çocuğun Boş Zaman Değerlendirme,
Dinlenme, Eğlence ve Kültürel

Etkinliklere Katılma Hakkı

A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığınca Sosyal ve Ekonom�k Destek
H�zmet�nden yararlanan 5 ve 8. sınıf aralığında okuyan dezavantajlı çocuklar ve
a�leler Okul Destek Projes� kapsamında aranarak çocukların durumu hakkında b�lg�
alınmakta ve �ht�yaç duydukları materyaller (Kaynak k�taplar, boya malzemeler�, zeka
oyunları vb) evler�ne tesl�m ed�lmekted�r. Ayrıca tesl�m ed�len eğ�t�m materyaller�n�n
ver�ml� kullanımı konusunda da hem a�leler hem de çocuklar b�lg�lend�r�lmekted�r.

Sosyal, Sport�f ve Kültürel Faal�yetler

Korunma ve bakım altındak�
çocuklarımızın ps�kososyal
gel�ş�mler�n�n desteklenmes� amacıyla
sosyal, sport�f ve kültürel faal�yetlere
katılımları sağlanmaktadır. 

Okul Destek Projes�

Bu kapsamda Gençl�k ve Spor Bakanlığı,
D�yanet İşler� Başkanlığı ve Bakanlığımız
�şb�rl�ğ�nde eğ�t�m ve sosyal akt�v�te �çer�kl�
kamp programları düzenlenmekted�r. 
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Evlerde k�tap okuma etk�nl�kler�n�n de
düzenlend�ğ� proje çerçeves�nde çocuklar
akadem�k, sosyal, kültürel ve sport�f
etk�nl�klerle desteklenmekted�r.

Ek�m ayında yapılan 21 sosyal, kültürel,
sport�f ve akadem�k etk�nl�kle b�rl�kte 2020
yılı �çer�s�nde toplam 616  etk�nl�k
düzenlenm�şt�r.

Ek�m 2020 ver�ler�ne göre 11.201 çocuk
akt�f olarak projede yer almaktadır.

Bugüne kadar 81 �l�m�zde toplam 16.341
çocuğumuz Okul Destek Projes�nden
faydalandırılmıştır.



Çocuk hakları akran eğ�t�m�

Sosyal Uyum Programı

Çocuk hakları yet�şk�n eğ�t�m�

Sosyal etk�nl�kler (gez�, yürüyüş, p�kn�k,

şenl�k, kamp, s�nema, sport�f

faal�yetler)

Yazılı ve görsel materyaller hazırlama

(k�tap, derg�, af�ş, t�şört, şapka, broşür,

b�lboart, çocuk hakları durakları, vb.)

Ramazan etk�nl�kler�

Sanatsal ve kültürel faal�yetler (çocuk

korosu, t�yatro, mecl�s, kulüp, röportaj,

fotoğraf, res�m serg�s� kısa f�lm)

Tanıtım stantları, toplantı, sem�ner,

konferans, panel

Her türlü bağımlılıkla �lg�l�

b�l�nçlend�rme eğ�t�m (�çk�, s�gara,

uyuşturucu ve madde bağımlılığı,

�nternet ve teknoloj�)

Sosyal faal�yet; f�dan d�k�m�, hatıra

ormanı vb. etk�nl�kler

düzenlenmekted�r.

Öneml� gün ve haftalarda düzenlene

etk�nl�kler (Dünya Kız Çocukları

Günü, Çocuk İşç�l�ğ� İle Mücadele

Günü vb.)

İl Çocuk Hakları Kom�teler�n Sanatsal ve Kültürel
Faal�yetler�
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Çocukların d�j�tal ve sosyal medya
ortamlarındak� kontrolsüz ve kötü
amaçlı yaklaşımlardan korunması,
alternat�f f�z�ksel, sosyal ve kültürel
yaşam alanlarının yaygınlaştırılması,
çocukların bedensel akt�v�telere
yönlend�r�lmes�, ruhsal ve sosyal
gel�ş�mler�ne destek ver�lmes�,
akranlarıyla sosyalleşmes�n�n
sağlanması amacıyla “Ekranla Değ�l
Akranla Büyüsün Çocuklar”
kampanyası başlatılmıştır.

81 �lde �l müdürlükler�m�z aracılığıyla
tanıtım, etk�nl�k, sosyal, kültürel ve
sport�f faal�yetler, çocuklara ve a�leler�ne
yönel�k çeş�tl� eğ�t�mler
gerçekleşt�r�lmekte ve çocuk oyun
alanları oluşturulmaktadır. 

Kampanya kapsamında yürütülen
faal�yetlerde 2020 yılı Ek�m ayı �t�barıyla
kampanya kapsamında yürütülen
faal�yetlerde 165.560 çocuk ve 18.107
a�leye ulaşılmıştır.

Ekranla Değ�l Akranla Büyüsün Çocuklar
Kampanyası



Çocuk

hakları

duraklarımız

�le her �lde

farkındalık

yaratıyoruz
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Çocuklar haklarını

akranlarına anlatıyor

Çocuklarımızın

sorumluluk b�l�nc�n�

destekl�yoruz
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Çocukların k�ş�sel

gel�ş�m�ne destek

oluyoruz
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Bu baharda

çocuklarımızın

d�kt�ğ�

f�danlarla

çevrem�z

yeş�llend�
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Çocuklarımız

okuyor.

B�lg� ed�nme

haklarını

gerçekleşt�r�yoruz
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Çocuklarımız

oyunlarla

kend�n�

gel�şt�r�yor
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Çocuklarımızın sanatsal

yetenekler�n� gel�şt�rmeler�n�

destekl�yoruz
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Çocuklarımızın

sanatsal

yetenekler�n�

gel�şt�rmeler�n�

destekl�yoruz
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Kahramanmaraş'ın Dulkad�roğlu �lçes�nde orman yangınında zarar gören 1 hektarlık
alan, çocukların d�kt�ğ� 500 f�danla yen�den yeşerecek.

Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Koronav�rüs tedb�rler� altında b�r araya
gelen yaklaşık 50 çocuk, 500 f�danı toprakla buluşturdu. 

Yanan Ormanlık Alan Çocukların El�yle
Yeşerecek (Kahramanmaraş)
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Çocuk Hakları İl Yet�şk�n As�l ve Yedek
Tems�lc�s�’n�n görevlend�r�lmes�n�n
Val�l�k oluruyla yapılması, görev
değ�ş�kl�kler�nde de aynı yöntem�n
�zlenmes� gerekmekted�r.

Alınan Val�l�k oluruyla, as�l ve yedek
yet�şk�n tems�lc�ler�n �let�ş�m b�lg�ler�n�n
en kısa zamanda e-posta ve resm�
yazıyla Bakanlığımızın Çocuk Hakları
Da�re Başkanlığı’na gönder�lmes�
gerek�r.

Burada �fades�n� bulan “yedek tems�lc�”
kavramı sadece as�l tems�lc�n�n
olmadığı yerlerde devreye g�rme
şekl�nde değ�l, tüm çalışmalarda eş
güdüm �çer�s�nde ortak hareket
ed�lmes� şekl�nde anlaşılmalıdır.

İl genel�nde yapılacak çalışmalarda, İl
Müdürlüğüne bağlı d�ğer kuruluşların
yönet�c�ler� yapılacak etk�nl�klerde �ş
b�rl�ğ� �çer�s�nde her türlü kolaylığı
sağlar.

Çocuk Hakları Sözleşmes�’n�n �lke ve
hükümler�n�n yet�şk�nler ve çocuklar
tarafından öğren�lerek hayata
geç�r�lmes�ne yönel�k, tanıtım
kampanyası, forum, konferans, kongre,
sem�ner, sempozyum vb. etk�nl�kler
düzenlemek.
Çocuk Hakları �le �lg�l� yazılı, görsel
materyal hazırlamak ve �lg�l� yerlere
dağıtmak.
AÇSHB İl Müdürlüğü adına İl Genel�
Çocuk Hakları Yıllık Eylem Planı’nı
(Çocuk Hakları Çocuk Danışma Kurulu
ve Çocuk Hakları İl Çocuk Kom�tes�’n�n
eylem planlarını da d�kkate alarak)
hazırlamak.
Yapılacak etk�nl�klerle �lg�l� bütçe
planlamasını yapmak, gerekt�ğ�nde
Çocuk Hakları Da�res� Başkanlığı’ndan
bütçe �stemek ve tahs�s ed�len
bütçen�n harcanmasını tak�p etmek.
AÇSHB İl Müdürlüğü adına �lg�l� kamu
kurumları, STK’lar ve d�ğer kurumlarla
�şb�rl�ğ� ve eşgüdüm �çer�s�nde
çalışmalarını yürütmek.

İl Çocuk Hakları Yet�şk�n Tems�lc�s�

Çocuk hakları �l yet�şk�n tems�lc�s�, A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler İl Müdürlüğü
adına �ldek� çocuk hakları �le �lg�l� �ş ve �şlemler�n koord�nasyonundan sorumlu k�ş�d�r.

Çocuk Hakları İl Yet�şk�n
Tems�lc�ler�n�n

Görevlend�r�lmes�

İl Yet�şk�n Tems�lc�s�n�n Görev
ve Sorumlulukları 

Çocuk Hakları İl Yet�şk�n Tems�lc�s�
öncel�kle, çalıştığı �lde çocuk hakları adına
yürütülecek faal�yetlerde kolaylaştırıcı ve
koord�natör olarak rol üstlen�r. 

A. Çocuk Hakları İle İlg�l� Genel
Görev ve Sorumluluklar
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Çocuk Hakları İl Çocuk
Kom�tes�n�n faal�yetler�n�,
bel�rlenen “Yıllık Eylem Planı” na
göre uygulanmasını sağlamak.
Çocuk Hakları İl Çocuk Kom�tes�
tarafından hazırlanacak “Yıllık
Eylem Planı”nda, Çocuk Danışma
Kurulu’nca alınan kararların da
d�kkate alınmasını sağlamak.
Kom�te tarafından çocuk hakları
�le �lg�l� yapılan toplantıların,
etk�nl�kler�n ve planlanan
çalışmaların çocuk kom�tes�nce
rapor hal�ne dönüştürülmes�ne
rehberl�k etmek.
Çocuk hakları kütük defter�ne
kom�teye üye çocukların kayıt
ed�lmeler�n� sağlamak. Ayrıca
kütük defter�n�n b�r örneğ�n�n
b�lg�sayar ortamında da
tutulmasını sağlamak.
Raporların İl Müdürlüğü �le Çocuk
H�zmetler� Genel Müdürlüğü’ne
gönder�lmes�n� ve arş�vlenmes�n�
sağlamak

Çocuk hakları �le �lg�l� yapılan
toplantı, etk�nl�k ve planlanan
çalışmaların rapor hal�ne
dönüştürülmes�n� sağlamak.
Raporların İl Müdürlüğü �le Genel
Müdürlüğe gönder�lmes�n� ve
arş�vlenmes�n� sağlamak.
İdare tarafından ver�len d�ğer
görevler� yürütmek.

İlg�l� mevzuat hükümler�
doğrultusunda İl Çocuk Hakları
Kom�tes�’n�n oluşturulmasını ve
düzenl� olarak �şlemes�n� sağlamak.
Çocuk katılımı hakkında farkındalık
arttırmak, kom�teler�n tanıtılmasına,
üye sayısının arttırılmasına ve
kom�te çalışmalarına destek
sağlanmasına yönel�k çalışmalar
yapmak, yapılmasını sağlamak.
Kom�ten�n amacı, �şley�ş�, çalışma
usul ve esasları, yasal dayanağı,
görev ve sorumlulukları, k�mler�n
üye olab�leceğ�, örnek kom�te
çalışmalarının da yer aldığı Çocuk
Hakları İl Çocuk Kom�tes� Tanıtım
Kılavuzu’nu hazırlamak ve tüm
çocukların (özel desteğe �ht�yacı
olan, engell� vb.) er�ş�m�ne uygun
ortamlarda bulunmasını sağlamak.
Kom�ten�n her yıl n�san ve ek�m
ayında olmak üzere yılda �k� kez
olağan, �ht�yaç hal�nde �se
olağanüstü toplanmasını sağlamak.
Çocuk Hakları İl Çocuk Kom�tes�n�n
“Yıllık Eylem Planı”nın kom�te üyes�
çocuklar tarafından hazırlanmasını
sağlamak.

B. Çocuk Hakları İl Çocuk
Kom�teler� İle İlg�l� Görev ve

Sorumluluklar
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T.C.
A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı

Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğü


