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Genel Müdürlüğümüzün gerçekleşt�rd�ğ� proje, faal�yet ve bütün d�ğer çalışmaları s�zlere
aktardığımız bu bülten �le b�r yılın daha sonuna geld�k. 2020 yılı herkes �ç�n zorlu
süreçler�n deney�mlend�ğ� b�r yıl olma özell�ğ� �le tar�htek� yer�n� ş�md�den aldı. Bütün
dünyayı tek b�r ortak paydada b�rleşt�ren salgın, hayatın akışını da tümden değ�şt�rd�. Bu
zorunluluk doğal olarak sunulan h�zmetler�n rev�ze ed�lmes�n� de gerekl� kıldı.

Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğü olarak, �lk günden �t�baren yaptığımız etk�l� önlemler
sayes�nde, çocuklarımızı bu sürec�n olumsuz etk�ler�nden korumayı başardığımızı gönül
rahatlığıyla �fade etmek �ster�m.

Hayatın olağan akışı ne kadar değ�şm�ş olsa da, b�zler bu süreçte çocuklarımız �ç�n
yürüttüğümüz çalışmalara devam ett�k.  Bu bültende çocuklarımızın f�z�ksel ve z�h�nsel
gel�ş�mler�n� desteklemek �ç�n salgın şartlarına uyumlandırılmış, proje ve
etk�nl�kler�m�zden örnekler bulacaksınız. Bu çalışmaların b�rkaçından söz etmek
gerek�rse; 16 Aralık’ta yola çıkan Hed�ye Karava’nın b�zler� çok mutlu eden b�r proje
olduğunu �fade etmek �ster�m. Çocuklarımıza, b�rb�r�nden eğlencel�, geleneksel oyun
setler�n� ulaştırmak �ç�n yola çıkan Hed�ye Karavanımız �lk olarak 14 �l� dolaşacak. Çocuk
Oyunları Federasyonu �le b�rl�kte hayata geç�rd�ğ�m�z projem�z�, karavanımızı bütün
�ller�m�ze göndererek, gen�şletmey� planlıyoruz.

Önsöz



B�r başka öneml� çalışma da, geçt�ğ�m�z ay, Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk’un
katılımıyla gerçekleşt�rd�ğ�m�z; "Çocuk Dostu K�tap" söyleş�s� oldu. Çocuk ve gençler�n
k�tapla buluşması ve farkındalık oluşturmak �ç�n düzenled�ğ�m�z program, akadem�syen
ve uzmanların katıldığı, faydalı çıktıların elde ed�ld�ğ� b�r çalışma oldu.

Çocuklarımızla �zolasyon şartlarında gerçekleşt�rd�ğ�m�z etk�nl�klerden b�r� de Onl�ne
Satranç Turnuvası oldu. Korumamız altındak� çocuklarımızın anal�t�k düşünme ve
problem çözme yetenekler�n� gel�şt�rmek amacıyla Türk�ye Satranç Federasyonu �şb�rl�ğ�
�le 81 �lde d�j�tal satranç platformu üzer�nden Onl�ne Satranç Turnuvası gerçekleşt�rd�k.
Çok eğlencel� geçen etk�nl�ğ�m�ze 1.153 çocuğumuz katıldı. Çocuklarımızdan olumlu ger�
b�ld�r�mler aldığımız bu proje sayes�nde b�z de onlarla key�fl� b�r etk�nl�k yapmanın
mutluluğunu yaşadık.

Bültende bulacağınız öneml� konulardan b�r� de Engels�z Çocuk Buluşmaları. Engell�
çocuklarımızın, kend�ler�n� etk�leyecek konularda katılımcı olmasını çok önems�yoruz.
Çocuk Hakları Kom�teler�ne üye; 499‘u engell� çocuğumuz olmak üzere 26.712
çocuğumuz, 81 �lde b�rb�r�nden anlamlı çalışmalara �mza atıyor. Yer� gelm�şken, İl Çocuk
Hakları Kom�tes� üyes� çocuklarımızı, yürüttükler� bu çok değerl� çalışmalar �ç�n b�r kez
daha gönülden kutluyorum.

2020 yılında yaşadığımız tüm zorlukların ger�de kaldığı, hep b�rl�kte ülkem�z ve
dünyadak� bütün çocuklar �ç�n yararlı çalışmalar ortaya koyacağımız b�r yen� yıl
temenn�s� �le hep�n�ze sağlıklı günler d�l�yorum.

Uzman Dr. Orhan KOÇ
Çocuk H�zmetler� Genel Müdürü
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Hediye Karavanı Yollarda
Kampanyası

Bakanlığımız �le Çocuk Oyunları ve Spor
Kulüpler� Federasyonu �ş b�rl�ğ�yle
hazırlanan "Hed�ye Karavanı", Doğu ve
Güneydoğu Anadolu bölgeler�ndek�
çocuklar �ç�n Ankara'dan yola çıktı.

Karavan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgeler�ndek� 14 �l� gezerek �ht�yaç
sah�b� çocuklara oyuncak dağıtacak.

Tüm dünyayı etk�s� altına alan yen� t�p
koronav�rüs (Kov�d-19) salgını neden�yle
sokakta oyun oynayamayan çocukların
evde key�fl� vak�t geç�reb�lmeler� �ç�n
hazırlanan, �ç�nde kutu oyunlar ve
oyuncakların bulunduğu "Hed�ye
Karavanı", Bakanlığımız önünde
düzenlenen törenle yola çıktı.

Okulların kapalı olduğu, yüz yüze eğ�t�m�n
yapılamadığı salgın dönem�nde
çocuklarımızın ruhsal, bedensel ve z�h�nsel
gel�ş�mler� açısından geleneksel oyunlar ve
uğraş terap�ler� son derece öneml�d�r. Çocuk
Oyunları ve Spor Kulüpler� Federasyonunca
5 sened�r düzenlenen "Oyun Karavanı
Yollarda" projes�, pandem� neden�yle bu
sene "Hed�ye Karavanı Yollarda" şekl�nde
değ�şt�r�lm�şt�r.

Karavan, sırasıyla Malatya, Tuncel�, B�ngöl,
Muş, B�tl�s, Elazığ, Ağrı, Van, Hakkar�, Şırnak,
S��rt, Batman, Mard�n ve D�yarbakır'da
yaşayan �ht�yaç sah�b� çocuklara parmak
maç, dama, mangala, dokuz taş, üç taş,
satranç g�b� oyunlar �le oyuncaklar
dağıtacak.
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Dünya Çocuk Kitapları Haftasında
Çocuk Dostu Kitap Söyleşisi
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Söyleş�de çocuk edeb�yatında ortaya
çıkan ürün ve eserler�n çocukların
k�ş�l�kler�n�n oluşmasında ve z�h�nsel
gel�ş�mler�n�n tamamlanmasında en etk�l�
araçlardan b�r� olduğu; 0-2 yaş
grubundan 6, 12 ve 18 yaş gurubuna kadar
tüm safhalarda çocukların z�h�nsel,
ps�koloj�k ve sosyoloj�k açıdan özel b�r
yetk�nl�ğe, b�lg� ve tecrübeye sah�p olması
�ç�n konunun taraflarının desteğ�ne
�ht�yacımızın olduğu ve dolayısıyla çocuk
edeb�yatı alanında yürütülen tüm
çalışmaların son derece öneml� olduğu
vurgulandı. 

Bu kapsamda çocuk �le �lg�l� ortaya çıkan
tüm ürünler�n ve yayınların hem
n�tel�ğ�n�n hem n�cel�ğ�n�n artırması
gerekt�ğ� bel�rt�ld�.

Bakanlık olarak çocuk ve gençler�m�z�n
�ç�nde tefekkürü, düşüncey�, d�r�l�ş� ve
yen�lenmey� barındıran k�taplarla
buluşmasını, aynı zamanda da muzır
neşr�yattan korunmalarını sağlamak
amacıyla Çocuk H�zmetler� Genel
Müdürlüğümüz bünyes�nde Çocuk Dostu
K�tap Söyleş�s� gerçekleşt�r�lm�şt�r.

"Çocuk ve Gençl�k Yayıncılığı" teması �le
düzenlenen Söyleş� A�le, Çalışma ve Sosyal
H�zmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un
da katılımıyla 12 Kasım 2020 tar�h�nde saat
14:30'da Youtube'da canlı olarak
gerçekleşt�r�ld�. Bakanlık olarak çocuk ve
gençler� k�tapla buluşturmak, farkındalığı
artırmak amacıyla çeş�tl� akadem�syenler�n
ve alanında uzman k�ş�ler�n konuk olduğu
söyleş� büyük �lg� gördü.
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Söyleş�ye katılan Bakan 
Selçuk "K�taplarla bağımız 
koptuğunda hayatla, 
�st�kballe olan bağımızı da 
koparmış oluruz. Öğrenme 
süreçler� k�tapla b�rl�kte 
sesl� ve görsel �let�ş�m�, 
tecrübey�, gözlem ve tefekkürü de kapsıyor.
Özell�kle günümüzde b�l�ş�m teknoloj�ler�nde ve
�let�ş�m araçlarındak� �lerleme sonucunda
b�lg�ye er�ş�m �nsanlık tar�h� boyunca h�ç
olmadığı kadar kolay ve yaygın b�r hal aldı.
B�lg�ye er�ş�m kolaylaştıkça bu sefer gençler�n
propaganda ve man�pülasyon kaynaklarını
teşh�s etme, �y� b�lg� kaynaklarını süzme, doğru
b�lg�ye ulaşma konularında zorlandıklarını
görüyoruz. Bu da çocuklar �ç�n rehberl�k ve
yönlend�rme �ht�yacını daha da bel�rg�nleşt�rd�"
�fadeler�n� kullandı.
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Dünya Çocuk K�tapları Haftasında
gerçekleşt�r�len söyleş�de ayrıca
çocukları erken yaşlarda değerl�
k�taplarla buluşturmak �ç�n a�leye,
öğretmenlere, yazarlara ve
kurumlara ayrı ayrı görev ve
sorumluluklar düştünün altı ç�z�ld�.

Çocuk dostu eserler�n
desteklenmes� ve zararlı �çer�klerle
mücadele kapsamında 427 k�taplık
Çocuk Dostu K�tap L�stes� Genel
Müdürlüğümüz web sayfasında
yayınlanmaktadır. Ayrıca Genel
Müdürlüğümüzce RTÜK �le �ş
b�rl�ğ� yapılarak çocuk ve gençler�n
f�z�ksel, z�h�nsel ve ahlak�
gel�ş�mler�n� desteklemek
amacıyla teşv�k mekan�zması
gel�şt�r�lm�şt�r.

Çocuk Dostu Kitaplar, Sağlıklı Yarınlar
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Çocuk Bedeninin Model Olarak
Kullanılması ile Mücadele Ediyoruz

Bakanlığımız, bazı onl�ne alışver�ş
s�teler�nde çocuk �ç çamaşırlarının çocuk
beden� üzer�nde serg�lenerek satışa
sunulduğunu tesp�t ett�. Durum üzer�ne
derhal harekete geçen Bakanlığımızdan
konuyla �lg�l� T�caret Bakanlığı’na
reklamların durdurulması yönünde yazı
gönder�ld�. 

Gönder�len yazıda, söz konusu onl�ne
alışver�ş s�teler�nde çocuk �ç
çamaşırlarının çocuk beden� üzer�nden
serg�lend�ğ� görüntülerde çocuğun
yüzünün bell� olmasa b�le çocuk
beden�n�n teşh�r ed�lerek sunulmuş
olmasının çocuk �st�smarı olarak
değerlend�r�ld�ğ� bel�rt�ld�.

Bakanlığımızın yazılı başvurusunun
akab�nde T�caret Bakanlığı Reklam Kurulu
tarafından söz konusu onl�ne alışver�ş
s�teler�ne a�t reklamların durdurulması
yönünde kararı alındı. 

Karara �l�şk�n yazılı tebl�gatlar, �lg�l� şahıs ve
ş�rketlere gönder�ld�ğ� b�lg�s� alındı. 

Bakanlığımız konunun yakından tak�pç�s�
olarak çocuk �st�smarı konusunda
hassas�yetle çalışmalar sürdürmekted�r.
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Bakanlığımızın, Sosyal ve Ekonom�k
Destek (SED) h�zmet� kapsamında
başlattığı Okul Destek Projes�ne b�r
yen�l�k daha get�r�lerek İl
Müdürlükler�m�zde Okul Destek
Projes� kapsamında desteklenecek
çocukların tak�p ed�leceğ� b�r onl�ne
danışmanlık hattı oluşturulmaya
başlanmıştır.

Bakanlığımız SED h�zmet�nden
yararlanan �ht�yaç sah�b� a�lelerde
farkındalık oluşturmak ve çocuklara
okul dışı zamanlarını ver�ml�
kullanab�lecekler� �mkânlar sunmak
amacıyla hayata geç�r�len Okul
Destek Projes�, pandem� sürec�nde
alınan tedb�rler gözet�lerek evlerde
a�leler gözet�m�nde devam
etmekted�r.

Okul Destek Projesi ile
Ailelere Online Rehberlik

Uygulama �lk olarak S�vas’ta başladı. S�vas A�le
Çalışma ve Sosyal H�zmetler İl Müdürlüğü
tarafından oluşturulan WhatsApp danışmanlık
hattı İle Okul Destek Projes�nden faydalanan
çocukların ve a�leler�n�n soruları, varsa talepler�,
uzmanlar tarafından onl�ne olarak alınarak,
rehberl�k yapılıyor. Söz konusu hat üzer�nden
yapılacak danışmanlık h�zmet�n�n d�ğer �llerde de
uygulanmasına yönel�k çalışmalar devam
etmekted�r.

Öte yandan, SED h�zmet�nden yararlanan 5 ve 8.
sınıf aralığında okuyan çocukların akadem�k,
sosyal, kültürel ve sport�f etk�nl�klerle
desteklend�ğ� Okul Destek Projes�nden 2020
Ek�m ayı ver�ler�ne göre toplam 16.340 çocuk
faydalanmıştır. Ayrıca, 2019 Ocak-Aralık aylarında
yaklaşık 3.600 sosyal, kültürel, b�l�şsel ve sport�f
etk�nl�k düzenlen�rken; 2020 yılında pandem�
neden�yle 616 etk�nl�k gerçekleşm�şt�r.
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Mobil Ekiplerimizce 22.000'den Fazla
Çocuğumuz Sokaktan Kurtarıldı

Bakanlığımız bünyes�ndek� mob�l ek�pler sokakta
çalıştırılan, d�lend�r�len ve eğ�t�m hayatına
katılamayan 22.606 çocuğumuzun sokaktan
kurtarılmasını sağladı.

Bakanlığımızca "Çocuk İşç�l�ğ� �le Mücadele Ulusal
Programı" çerçeves�nde  ve "çocuk �şç�l�ğ�ne sıfır
tolerans" �lkes�yle yürütülen çalışmalar etk�n b�r
şek�lde sürdürülmekted�r. 

Son �k� yılda mob�l ek�pler�m�z�n sayısı 81 �l�m�zde
yaygınlaştırılarak 142'ye çıkarılmıştır. 

Ek�pler aracılığıyla özell�kle dezavantajlı bölgelerde
sokakta çalıştırılan, d�lend�r�len ve okul devamsızlığı
olan, �hmal veya �st�smara uğrama, suça yönelme
g�b� r�skler� bulunan b�nlerce çocuğumuzun
yaşamına dokunulmuştur.

Uzmanlarımızdan oluşan
ek�pler�m�z�n 81 �lde sokaklarda
yürüttüğü çalışmalarla bugüne
kadar toplam 22.606 çocuğumuza
ulaşılmıştır. Bu kapsamda hem
çocuklarımız hem de a�leler�
kend�ler�ne uygun sosyal h�zmet
modeller�yle buluşturulmuştur.

Mob�l ek�pler�m�z�n çalışmaları
sonucunda ağırlıklı olarak madd�
�mkansızlıklar neden�yle
sokaklarda çalışmaya �t�len ve bu
nedenle eğ�t�m hayatları sekteye
uğrayan çocuklarımızın Sosyal ve
Ekonom�k Destek (SED)
h�zmet�nden yararlanması
sağlanmıştır.
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Bu çerçevede toplam 6.195 çocuğumuza
(çocukların düzenl� olarak okula
gönder�lmes� ve sokakta çalıştırmamaları
koşuluyla) SED veya sosyal yardım h�zmet�
ver�lmekted�r.

Ayrıca eğ�t�m çağını tamamlayan
çocuklarımızın meslek� eğ�t�me
yönlend�r�lmes�, madde bağımlılığı
bulunan çocuklarımızın tedav�ler�n�n
yapılması, çocuklarımızın sokaklardan
çek�lerek ps�ko-sosyal destek
h�zmetler�nden yararlandırılması amacıyla
toplam 14.058 çocuğumuzun a�les�ne
rehberl�k h�zmet� ver�lm�şt�r.

Mob�l ek�pler�m�z, çocuklarımızın yanı sıra
a�leler�n�n de sağlık, eğ�t�m ve sosyal
h�zmetlerden yararlanab�lmes�ne �mkan
tanımaktadır. 

Çalışmalarla 5.582 çocuğumuz hakkında
eğ�t�m, sağlık ve danışmanlık tedb�rler�
alınmıştır. 

Okulların rehberl�k b�r�mler�yle eşgüdüm
�çer�s�nde hareket eden Bakanlığımız
uzmanları ayrıca bu durumdak�
çocuklarımızın okula devam ed�p
etmed�ğ�n� ve okul başarılarını da düzenl�
olarak tak�p etmekted�r..

Çocuklarımız ve a�leler�ne yönel�k
�ncelemeler kapsamında, ekonom�k
yoksunluğun har�c�nde farklı r�sklerle karşı
karşıya olduğu tesp�t ed�len 536 çocuğumuz
Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarda koruma ve
bakım altına alınmıştır.

Çalışmalarında çocuklarımızın �ht�yaçlarının
bel�rlenmes�ne yönel�k a�leler�yle de
görüşülmekte ve �ncelemeler sonucunda
�ht�yaç duyulan destek mekan�zmalarının
uygulanması sağlanmaktadır.

Mağdur�yet� g�der�len çocuklarımız, benzer
sıkıntıların tekrarlanmaması, gel�ş�mler�n�n
�zlenmes� amacıyla a�le ve okul ortamında
düzenl� tak�p ed�lmekted�r. 

A�lelere �se çocuklarını sokakta
çalıştırmalarının suç olduğu hatırlatılarak
bunun tekrarlanması durumunda
haklarında hukuk� �şlem başlatılacağı
uyarısında bulunulmaktadır.

Bugüne kadar yapılan tak�pler sonucunda
929 çocuğumuzun a�les� hakkında adl� �şlem
başlatılmıştır.
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Çocuk İşçiliği ile Mücadelede
Yeni Bir Proje Başlatılıyor

Bakanlığımıza bağlı Çalışma Genel
Müdürlüğünce mevs�ml�k tarımda çocuk
�şç�l�ğ�yle mücadele kapsamında yen� b�r proje
hayata geç�r�lecek.

Çocuk �şç�l�ğ�yle mücadelede bugüne kadar
yürütülen en kapsamlı g�r�ş�mlerden b�r� olan
Mevs�ml�k Tarımda Çocuk İşç�l�ğ�n�n
Önlenmes� projes�n�n, 16 �lde yaklaşık 12.000
çocuğu kapsaması planlanmaktadır.  

Proje kapsamında mevs�ml�k tarım �şler�nde
çalışan veya çalışma r�sk� bulunan çocuklara
yer�nde eğ�t�m, danışmanlık ve rehab�l�tasyon
h�zmet�n�n yanında eğ�t�m, gıda ve kıyafet g�b�
destekler de yer almaktadır. Ayrıca çalışan
çocuklara, a�lelere, �şverenlere, öğretmenlere,
okul yönet�c�ler�ne, muhtarlara ve tarım
aracılarına ulaşılarak çocukların tarımda
çalıştırılmalarının önüne geç�lmes� ve eğ�t�me
yönlend�r�lmes� sağlanacaktır.

29,7 m�lyon Euro’luk bütçeye sah�p
olan proje, yaklaşık 40 ay süreceğ� ve
mevs�ml�k tarımda en çok göç alan
ve göç veren şeh�rler olan Şanlıurfa,
Mard�n, Adıyaman, D�yarbakır, Adana,
Mers�n, Hatay, İzm�r, Man�sa, Ankara,
Esk�şeh�r, Konya, Malatya, Ordu,
Bursa ve Düzce �ller�nde
uygulanacağı b�ld�r�lmekted�r.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
Türk�ye Of�s� ve Avrupa B�rl�ğ� (AB)
�şb�rl�ğ�nde yürütülecek olan projede
M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı, İç�şler�
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve
Orman Bakanlığı, İŞKUR ve çeş�tl�
STK’lar �le de yakın koord�nasyon
hal�nde çalışılacak.
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Korumamız altında bulunan 13-18
yaşları arasındak� gençler�n kar�yer
planlamalarına destek vermek �ç�n
Meslek Danışmanlığı Eğ�t�mler� projes�
hayata geç�r�ld�.

Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğü ve
İŞKUR �şb�rl�ğ� �le Çocuk Destek
Merkez� (ÇODEM), Çocuk Evler�
Koord�nasyon Merkez� (ÇEKOM) ve
Çocuk Evler� S�tes� (ÇES) bünyes�nde
korunmamız altındak� 13-15 ve 16-18
yaş grubunda bulunan gençlere
yönel�k İş ve Meslek Danışmanlığı
Eğ�t�mler� başlamıştır.

Gençler�n, İŞKUR İl Müdürlükler�nde
görev yapan İş ve Meslek
Danışmanlarıyla eşleşt�r�lerek
per�yod�k aralıklarla bu kuruluşlara
yer�nde destek ver�lmekted�r.

Korumamız Altındaki 7.400 Gence
İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmeti

Gençler�n �lg� ve yetenekler�ne uygun kursa
yönlend�r�lmeler� ve danışmanlık
h�zmetler�nden yararlandırılmaları
sağlanmaktadır.

Proje kapsamında Temmuz ayından bu yana
40 �lde 1500’ü aşkın gence eğ�t�m ver�lm�şt�r.
Yıl sonuna kadar ÇODEM ve ÇES’ler�n
bulunduğu �llerde 13-18 yaş aralığındak� 7.440
gence toplam 96 �ş ve meslek danışmanı �le
danışmanlık h�zmet� ver�lmes�
planlanmaktadır.

Korumamız altındak� çocuklarımızın meslek�
�lg�, yetenek ve becer�ler�n�n desteklen�p
gel�şt�r�leceğ� proje �le korumamız altında olup
çeş�tl� nedenlerle örgün öğren�me devam
etmeyenler�n meslek� becer�ler�n�n
gel�şt�r�lmes�, kar�yer planlamalarının etk�l� b�r
şek�lde yapılması, �lg� ve becer�ler�ne yönel�k
meslek� kursların açılması amaçlanmaktadır.
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Meslek Seç�m�n�n Önem� ve Kar�yer Bel�rleme

İş Arama Becer�ler�n�n Gel�şt�r�lmes�

İşverenler�n Beklent�ler�

Özgeçm�ş Hazırlama

Mülakat Tekn�kler�

Akt�f İşgücü Programları kapsamında İşbaşı Eğ�t�m Programından Yararlanma

Özel Pol�t�ka Gerekt�ren Gruplara yönel�k olarak düzenlenen meslek� eğ�t�m
kurslarından yararlanma

İş Hayatı ve İşe Uyum

Meslek� Yönel�m Test Bataryası uygulamaları

Projeden elde ed�len sonuçlar tekn�k altyapı çalışmalarıyla da yakından tak�p ed�lecekt�r.
Bu sayede, devlet koruması altındak� her çocuğumuzun b�r "�ş ve meslek danışmanı"
olacaktır.

Proje Kapsamında Gençlerimize Verilen Eğitim Konuları:
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2020 Mevl�d-� Neb� Haftası münasebet�yle değerler eğ�t�m� programı çerçeves�nde
D�yanet İşler� Başkanlığı �le b�rl�kte onl�ne b�r sunum gerçekleşt�r�ld�. 28 Ek�m Çarşamba
günü Hazret� Muhammed Mustafa (s.a.s)'�n dünyayı teşr�fler�n�n yıl dönümü olan Mevl�d
Geces�n� �drak etmek üzere Afyonkarah�sar İl Müftü Yardımcısı Sevdegül Çek�ç
Hanımefend�n�n sunumu �le onl�ne "Peygamber�m�z ve Çocuk" konulu konuşması
gerçekleşt�r�ld�. 

Tüm evler�m�zde ve bakım kuruluşlarımızda onl�ne olarak tak�p ed�len bu sunum aynı
zamanda Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğü Youtube kanalımızdan b�nlerce k�ş�ye
ulaştı.

Mevlid-i Nebi Haftası Sunumu
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Çocuk H�zmetler� Genel
Müdürlüğümüz tarafından  “Hamle
Yap Harekets�z Kalma” sloganıyla
Onl�ne Satranç Turnuvaları
düzenlenmekted�r. 

Cov�d-19 salgını �ç�n alınan önlemler
neden�yle yüz yüze dışında yapılması
mümkün olmayan pek çok sport�f
organ�zasyon ve faal�yete b�r süre ara
vermek zorunda kalan çocuklarımız
�ç�n onl�ne satranç turnuvaları
düzenlenmekted�r. Salgın sürec�nde
uygulanan başarılı önlemlerle sağlıklı
b�r şek�lde bakıldıkları evlerde uzaktan
eğ�t�me devam eden çocuklarımız,
onl�ne yapılan faal�yetlerle günler�n�
dolu dolu geç�rmekted�rler.

Etk�nl�kler planlı ve kademel� olarak
yapılmaya başlanmıştır. Çocuk bakım
kuruluşlarımızdak� çocuklarımızın yaş
grupları ve yetenekler� gözet�lerek çok
sayıda sanatsal, kültürel ve sport�f
faal�yetler gerçekleşt�r�lerek
çocuklarımız büyüme sürec�nde
bütün yönlerden desteklenmekted�r.

Düzenlenen onl�ne müsabakalar
kapsamında bazı �ller�m�zde çocuk
evler�nde kalmakta olan çocuklarımız
arasında ödüllü satranç turnuvası da
düzenlenerek başarı ödüller�
ver�lm�şt�r. Şu anda kuruluşlarımızda
korunmamız altında bulunan 207
çocuğumuz satranç sporu �le
uğraşmaktadır. 150 çocuğumuz �se
l�sanslı sporcudur.
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Konuyla �lg�l� b�lg� veren Çocuk H�zmetler�
Genel Müdürü Uzm. Dr. Orhan KOÇ, bakım
altındak� çocuklarımızın tedb�rlere uyma
konusundak� duyarlılığı ve önlemler�n sıkı
sıkıya uygulanmasıyla sek�z ay zarfında
herhang� öneml� b�r sağlık sorunu
yaşanmadığını hatırlatarak; “Geçt�ğ�m�z
sek�z ay boyunca tedb�rlere uygun
faal�yetler her yaş gurubu �ç�n özel olarak
planlandı ve 81 �lde hayata geç�r�ld�. Bu
süreçte satranç da çocuklar �ç�n rehab�l�te
ed�c� b�r sport�f etk�nl�k olarak kuruluşlarda
öne çıkmış ancak bütün �ller�n katılımı �le
gerçekleşecek büyük b�r turnuvanın
yapılması salgının seyr� gözet�lerek uygun
bulunmamıştı. B�z de bütün etk�nl�kler�m�z�
dönem�n koşullarına uygun dönüşümlere
tab� tutarak yapmaya başladık. Bu
nedenle, 7-18 yaş grubu çocuklarımızın
katıldığı satranç turnuvasını onl�ne olarak
gerçekleşt�r�yoruz. Çocukların da f�kr�n�
sorduk, onlardan gelen talepler� d�kkate
alarak b�r program hazırladık, turnuva
yapılacağı �ç�n çok mutlu oldular.” ded�.

“Hamle Yap Hareketsiz Kalma”
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Onl�ne Satranç Turnuvalarına 1.153
çocuğumuz katılmıştır. Çocuk Evler�,
Çocuk Evler� S�tes� ve Çocuk Destek
Merkezler�nde kalan 13-18 yaş arası
çocuklara yönel�k yapılan Onl�ne Satranç
Turnuvasının �lk aşaması olan ve 21
Temmuz 2020 tar�h�nde gerçekleşen �l
elemeler�ne  81 �lden 636 çocuğumuz
katılmıştır. Eleme yarışmaları sonucu
f�nale kalmayı hak eden 226 çocuğumuz,
28 Temmuz 2020 tar�h�nde F�nal
Yarışmasına katılmıştır. Turnuvanın �k�nc�
aşaması 27 Kasım’da gerçekleşt�r�lm�şt�r.
Korumamız altındak� 7-12 yaş arasındak�
517 çocuğumuzun katıldığı turnuvanın
f�nal� 3 Kasım 2020 tar�h�nde yapılmıştır.
Dereceye g�ren çocuklarımız Federasyon
tarafından madalya �le ödüllend�r�lm�şt�r.

Türk�ye Satranç Federasyonunun �şb�rl�ğ�
�le gerçekleşt�r�len Onl�ne Satranç
Turnuvalarının çocuklarda anal�t�k
düşünme ve problem çözme
yetenekler�n� gel�şt�rmes�
beklenmekted�r. “Hamle Yap Harekets�z
Kalma” sloganıyla yapılan turnuva
önces�nde katılımcı çocuklara ön
eğ�t�mler ver�lm�şt�r. Turnuva �le tüm
dünyada her yaştan her kes�mden �nsan
üzer�nde olduğu g�b� çocuklar üzer�nde
de can sıkıcı etk�ler� olan pandem�
sürec�n�n yapılacak etk�nl�klerle
haf�flet�lmes� amaçlanmaktadır.
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Bakanlığımız �le Türk�ye Satranç
Federasyonu arasında 2013 yılından
�mzalanan protokol kapsamında �llerde
çocuklarımıza satranç eğ�t�m� ver�lerek
kuruluşlarda satranç odaları
oluşturulmuştu. İmzalanan �şb�rl�ğ�n�n
devamı n�tel�ğ�nde yapılan turnuva �ç�n
satranç sporuna �lg�s� olan ve turnuvaya
katılmak �steyen 7-18 yaş gurubundak�
çocuklarımız turnuva önces�nde
(www.eba.gov.tr, www.tsf.org.tr)
adres�nden onl�ne eğ�t�m alarak
turnuvalara hazırlanmıştır.

chess.com �nternet s�tes� üzer�nden
kend�ne a�t kullanıcı adı ve ş�fre �le s�steme
g�r�ş yapan her çocuk, turnuvalara
katılmaya hak kazanmaktadır.

Turnuva sonrasında her �lden �lk 3 e g�ren
3 çocuk f�nale kalarak Türk�ye f�nal� e-
satranç şamp�yonasına katılmaktadır.
Satranç turnuvasına katılan bütün
çocuklara federasyon tarafından ver�lecek
olan l�sans �le çocukların l�sanslı sporcu
olması sağlanacaktır.
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Depremden Etkilenen İzmir’de
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED)

Ödemeleri Öne Çekildi
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A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanı
Zehra Zümrüt Selçuk, İzm�r’de meydana
gelen deprem neden�yle bölgede Sosyal
ve Ekonom�k Destek (SED) h�zmet� alan
a�leler�n �ht�yaçlarını karşılayab�lmes� �ç�n
ödemeler� öne çekt�.
 
İzm�r’de meydana gelen deprem�n
ardından vatandaşlarımızın ac�l
�ht�yaçlarının karşılanması ve ps�kososyal
destek h�zmet� sağlanması noktasında
ek�pler�m�z 7/24 sahada görev yaptılar. 

Her türlü yardım ve desteğ�n
es�rgenmed�ğ� çalışmalarda tüm
ek�pler�m�z canla başla çalışmalarını
gerçekleşt�rd�.

Yapılan yardım ve desteklere ek olarak
bölgede, Sosyal ve Ekonom�k Destek alan
a�leler�n �ht�yaçlarını karşılayab�lmes� �ç�n
ödemeler de öne çek�ld�. Bu kapsamda
deprem bölges�nde Sosyal ve Ekonom�k
Destek (SED) h�zmet� alan  5.770
vatandaşımızın hesabına 5,770 m�lyon TL
ödeme yapılmıştır.

İzm�r dışında d�ğer �llerde �se SED ödemeler�
8 Kasım �le 15 Kasım 2020 tar�hler� arasında
hesaplara yatırılmıştır.

Sosyal ve Ekonom�k Destek h�zmet�nden
yararlanan 129.827 çocuğumuz �ç�n yaklaşık
136 M�lyon TL ödeme yapılmıştır
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81 İlde Koruyucu Aile Biriminde Görev
Yapan Meslek Elemanlarına Eğitici
Eğitimi
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Bakanlığımızın koruyucu a�le
h�zmet�n�n öneml� b�leşenler�nden
b�r�s� olan koruyucu a�le eğ�t�mler�
devam etmekted�r. Bakanlığımız
h�zmetler� kapsamında koruyucu
a�lelere yönel�k düzenlenecek olan
eğ�t�mler�n Türk�ye genel�nde etk�n
şek�lde sağlanması �ç�n 81 �ldek�
koruyucu a�le b�r�mler�m�zde görev
yapan meslek elemanlarına “Eğ�t�c�
Eğ�t�m�” ver�lm�şt�r.

Koruyucu a�le h�zmet� kapsamında �k�
eğ�t�m paket� hazırlanmıştır. Koruyucu
A�le B�r�nc� Kademe Eğ�t�m�,
korunmaya �ht�yacı olan çocuğun öz
a�les� dışında b�r başka a�le yanında
yet�şt�r�lmes�ne �l�şk�n olarak ver�len
temel n�tel�ktek� eğ�t�mler�
kapsamaktadır.

Koruyucu A�le İk�nc� Kademe Eğ�t�m� �se özel
zorlukları ve �ht�yaçları olan korunmaya �ht�yacı
olan çocuğa h�zmet sunmak üzere koruyucu
a�le temel eğ�t�m�n� almış k�ş�lere ver�lm�şt�r.

Koruyucu A�le B�r�nc� Kademe Eğ�t�m Modülü,
"Ergenl�k", "Özel Gereks�n�ml� Çocuklar",
"Sağlıklı Geç�şler" ve "Güçlenme ve Stresle
Başa Çıkma" adını taşıyan 4 yen� modülü
�çermekted�r.

P�lot eğ�t�mler, oluşturulan yen� modüller�n
hazırlanmasında görev alan akadem�syenler�n
süperv�zyonluğunda l�der kolaylaştırıcı meslek
elemanları tarafından ver�lm�şt�r.

Koruyucu a�lelere yönel�k ver�lmeye başlanan
eğ�t�mler, 12 Kasım 2020 tar�h�ne kadar devam
etm�şt�r.
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Huzurevi, Engelli Bakım Merkezi ve
Çocuk Evleri Sitelerinde “COVID-19

Tedbirleri” Hatırlatması

Bakanlığımızdan Huzurevler�, Engell�
Bakım Merkezler� ve Çocuk Evler�
S�teler�nde çalışan personele yönel�k
alınması gereken COVID-19 önlemler�
ve uygulamalarla �lg�l� kuralları
hatırlatan genelge hazırlanarak �lg�l�
kuruluşlara gönder�ld�.

COVID-19 tedb�rler� kapsamında
gönder�len genelgede özell�kle
Huzurevler�, Engell� Bakım Merkezler�
ve Çocuk Evler� S�teler�nde çalışan
personele yönel�k Şubat ayından
�t�baren uygulanan sıkı tedb�rler�n
önümüzdek� günlerde de devam
edeceğ� hatırlatıldı. 

Bu kurumlarda çalışan personel�n
vard�yaları öncel�kle 14 günlük
dönemler olarak düzenlenmeye
devam ed�lecek.
Hastane dönüşünde �zolasyon süres� 14
gün olarak uygulanacak. 14 gün
�zolasyon mümkün değ�l �se en az 10
gün �zolasyon yapılacak.
N�san ayından bu yana yapılan,
personele çalışmaya başlamadan önce
uygulanan PCR test� y�ne devam
edecek.

Alınacak önlemler ve uygulamalar �le �lg�l�
kuralların hatırlatıldığı genelgede şu
uyarılara yer ver�ld�:
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Temaslı tak�pler�, temaslı
algor�tmasına göre
yürütülecek.
Kuruluşlara ac�l durumlarda
alınan m�saf�rler�n kes�nl�kle 14
gün süre �le �zole ed�lmes�, 14
günlük �zolasyon süres�
sonunda test yapılması ve test
sonucu negat�f olarak b�ld�r�len
k�ş�ler�n odalarına alınması
sağlanacak.
Hastanede yatarak tedav�
görenler tedav�ler�n�n
tamamlanması ve sonrasında
24-48 saat ara �le yapılacak �k�
PCR test negat�fl�ğ�n�n
görülmes�nden sonra
hastaneden taburcu ed�lecek.

Vard�ya önces� test yapıldıktan sonra k�ş�ler�n
tam �zolasyon kurallarına uyarak �zole olmaya
devam etmes�, test sonucu açıklanmadan
personel�n çalışmaya başlatılmaması, yapılan
PCR test sonucu negat�f olarak b�ld�r�len
personel�n çalışma alanına alınmasına özen
göster�lecek.
Kurumda çalışmakta olan personel�n b�rb�rler�
�le sosyalleşmes� mümkün olduğu kadar
sınırlı düzeyde tutulacak.
K�ş�ler�n toplu olarak b�r arada yemek
yemeler� engellenecek.
Bakanlığa bağlı yerlerde sosyal etk�nl�klere
�z�n ver�lmeyecek.
Temaslı olarak tesp�t ed�len k�ş�ler�n
�zolasyonlarının bulundukları yerlerde tek
k�ş�l�k alanlarda yapılması, tek k�ş�l�k alanlarda
mümkün değ�l �se en az sayıda k�ş� �le olacak
şek�lde �zolasyonları sağlanacak.
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Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim

Programı Çevrimiçi Eğitimleri

Tamamlandı

Devlet koruması altında bulunan
çocuklarımızın b�l�şsel, duygusal ve
ps�ko-sosyal yönünden sağlıklı gel�şmes�
�ç�n yürütülen çalışmalar kapsamında
hayata geç�r�len Çocuk Destek, Gel�ş�m
ve Eğ�t�m Programının çevr�m�ç�
oturumları tamamlandı.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayy�p
Erdoğan'ın açıkladığı �k�nc� 100 Günlük
Eylem Planı kapsamında gerçekleşt�r�len
programda ver�len eğ�t�mlere Bakanlık
merkez, Çocuk Evler� S�teler� ve Çocuk
Evler� Koord�nasyon Merkezler�nde görev
yapan 200 meslek elemanı ve uzman
katılmıştır.

Çocuk bakım kuruluşlarımızın tamamında;
Çocuk Hakları Sözleşmes�ndek� taahhütlere
uygun olarak çocuklarımızın k�ş�sel
bakımları, meslek� uygulamalar, personel
durumu, yönet�m yapısında uygulama
b�rl�ktel�ğ�n�n sağlanması amacıyla asgar�
standartlar oluşturulmuştur. 

Oluşturulan bu standartlar doğrultusunda
yapılandırılan eğ�t�m programı, aynı
zamanda korumamız altında bulunan tüm
yaş gruplarındak� bütün çocuklarımızı
kapsayan �lk program olma özell�ğ�
taşımaktadır.
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Yaşam Becer�ler�n�n Gel�şt�r�lmes� ve
Hayata Hazırlama
Ps�kososyal Destek B�leşen� Eğ�t�c�
Eğ�t�mler�

Çocuk Destek, Gel�ş�m ve Eğ�t�m Programı �le
çocukların bedensel, z�h�nsel, duygusal ve
sosyal yönden sağlıklı gel�ş�m gösteren,
yaşamlarını sürdüreb�lmek �ç�n gerekl� olan
b�lg�, becer� ve deney�mler �le donatılmış,
kend�ne güvenen, m�ll� ve manev� değerler�n�
b�len güçlü nes�ller olarak yet�şmeler�
amaçlanmaktadır.

Programın uygulama kılavuzları ve n�tel�kl�
zaman geç�rmeye yönel�k etk�nl�kler� �le
çocuklarımıza h�zmet sunan personel�m�z�n
kapas�tes�n�n artırılması ve çocuklar �le
personel arasındak� bağın güçlend�r�lmes�
hedeflenmekted�r.

Çocuk Destek, Gel�ş�m ve Eğ�t�m Programının
�k� temel b�leşenden oluşmaktadır.

1.

2.

Bu eğ�t�m programının �çer�ğ�nde;
çocuklarımızın gel�ş�msel özell�kler�ne göre,
eğ�t�m modüller�, değerlend�rme, müdahale
araçları ve uygulama kılavuzları yer
almaktadır.

Program, çocuklarla çalışan bakım
personel�n�n ve meslek elemanlarının
donanımını artırmaya yönel�k hazırlanmıştır.
Program �le kuruluşlarda bakılan çocukların
sağlıklı gel�ş�m� �ç�n yapılacak ps�kososyal
destek müdahaleler�n�n b�r standarda
kavuşturulması planlanmaktadır.

Çocuk Destek, Gel�ş�m ve Eğ�t�m Programı;
Bakanlığımıza bağlı 1.192 Çocuk Ev� ve 111
Çocuk Evler� S�tes�nde kalan 0-18 yaş
aralığındak� tüm çocuklarımızı ve personel�
kapsayacak şek�lde gerçekleşt�r�lm�şt�r.

Programdan Çocuk Evler�
Koord�nasyon Merkezler� ve Çocuk
Evler� S�teler�nde görev yapan yaklaşık
1.700 meslek elemanı ve 7.000'e yakın
bakım personel� yararlanmıştır

Eğ�t�c� eğ�t�mler�n�n ardından tüm
çocuk bakım kuruluşlarında çalışan
meslek personel�ne uygulayıcı eğ�t�m�
ver�lecekt�r. 

Çocukların ps�kososyal destek
�ht�yacını bel�rlemeye yarayan b�reysel
r�sk ve değerlend�rme formu
hazırlanacak ve programın
ver�ml�l�ğ�n� ölçmek amacıyla etk�
anal�z� yapılacaktır.

Programın eğ�t�mler�, alanında uzman
akadem�syenler tarafından
ver�lmekted�r. 

Eğ�t�me katılan meslek elemanları,
�lerleyen süreçte 81 �lde görev yapan
d�ğer meslek elemanları �ç�n
düzenlenmes� planlanan uygulayıcı
eğ�t�mler�nde görev alacaklardır. 

Kasım ayında gerçekleşt�r�len
oturumlarla üç eğ�t�c� grubu daha
eğ�t�m almıştır.
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ANKA Çocuk Destek Programı Uygulayıcı
Eğ�t�m� onl�ne olarak gerçekleşt�r�ld�.

Açılışı Çocuk H�zmetler� Genel Müdür
Yardımcısı Şeref Kazancı tarafından yapılan
eğ�t�me 35 �ldek� 65 Çocuk Destek
merkez�nde görev yapan 138 meslek
elamanı katıldı. 

Dört gün süren eğ�t�mde, ANKA Çocuk
Destek Programının uygulama süreçler�
anlatıldı. Ayrıca ANKA programının
�çer�ğ�nde yer alan modüller� hakkında
katılımcılara b�lg� ver�ld�. 

Çok yönlü yaklaşım ve müdahaley�
amaçlayan ANKA Çocuk Destek Programı
Uygulayıcı Eğ�t�m� �le ps�kososyal destek ve
müdahale h�zmetler�ne �l�şk�n h�zmetler�n
standard�ze ed�lmes� amaçlanmaktadır.

ANKA Çocuk Destek Programı

Eğitimleri

Ayrıca eğ�t�mler�n çocuklara uygulanan
rehab�l�tasyon sürec�nde yol göster�c� b�r
kaynak olması beklenmekted�r.

Anka Temel Personel Eğ�t�mler�
şu başlıklardan oluşmaktadır:  

İlet�ş�m/İl�şk�ler� Başlatma ve
Sürdürme
Çocuğa Yaklaşım ve İlet�ş�m Kurmak
Çocukların Gel�ş�m�n� desteklemek
Olumlu Davranış Kazandırmak
İlk Yardım Farkındalık
H�jyen ve Tem�zl�k
Yeterl� ve Dengel� Beslenmek
R�sk ve R�skl� Davranışlar
Kr�z ve Kr�ze Müdahale
Sınırlar, Sorumluluklarımız ve
Mahrem�yet  
B�rl�kte İş Yapmak ve Ek�p Olmak
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Çocuk Destek

Merkezleri

Suç mağduru, suça
sürüklenen, sokakta ve r�sk
altında bulunan çocuklara

özgü Çocuk Destek
Merkezler� bu 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� ve d�ğer

sosyal h�zmet modeller�ne
hazır hale gelmeler�n�

sağlamak üzere h�zmet
veren kuruluşlardır.

Anka Çocuk Destek Programı

Nedir?

Suç mağduru, suça sürüklenen ve sokakta
yaşayan çocuklar ve a�leler�ne yönel�k h�zmet
veren Çocuk Destek Merkezler�’nde
uygulanmak üzere gel�şt�r�len, ps�ko-sosyal
destek �le buna bağlı müdahaley� �çeren b�r
programdır.

Avrupa B�rl�ğ�n�n mal� ve UNICEF’�n tekn�k
desteğ� alınarak 2014 yılında hayata geç�r�len
program, pek çok kültürde küller�nden
yen�den doğduğuna �nanılan b�r d�r�l�ş s�mges�
olan Zümrüdü Anka Kuşu’nun adı �le
anılmaktadır. 

Program �le çocuklardak� b�reysel farklılıklar ve
�ht�yaçlar d�kkate alınarak yapılan çalışmalarla,
olumsuz yaşam deney�mler�nden kaynaklanan
örselenme ve davranış bozukluklarının
sağaltılması hedeflenmekted�r.
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B�rleşm�ş M�lletler Çocuk Haklarına Da�r
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 her �lde
Çocuk Hakları İl Çocuk Kom�teler�
kurulmuştur. 

Kom�telere ayrım gözetmeks�z�n tüm
çocuklarımız gönüllülük esasına dayalı
olarak üye olab�lmekted�rler. Çocuk
Hakları Kom�teler�ne üye 499‘u engell�
çocuğumuz olmak üzere toplam 26.712
çocuğumuzla b�rl�kte çocuk hakları
konusunda toplumu b�l�nçlend�rmek,
farkındalık yaratmak amacıyla b�rçok
faal�yet gerçekleşt�r�lmekted�r.

Engell� çocuklarımızın, kend�ler�n� etk�leyecek
konularda görüşler�n� d�le get�rmeler�,
oluşum hal�ndek� yetenekler� d�kkate
alınmalıdır. Bu nedenle engell�
çocuklarımızın, kend�ler�n� etk�leyecek
kararların alındığı mecl�s, kom�te ve forum
g�b� çeş�tl� organlara katılması ve buralarda
görüşler�n� �fade etmes� sağlanmaktadır.

Çocuk Hakları Kom�tes�ne üye çocuklarımızın
aracılığıyla engell� çocuklarımızın hayata tam
ve etk�n katılımı ve kend�ler�n� etk�leyen her
konuda d�ğer çocuklarla eş�t koşullarda
görüşler�n� serbestçe �fade etme hakkı
kapsamında Çocuk H�zmetler� Genel
Müdürlüğümüz 180 Günlük İcraat Programı
Eylemler� 2020 Yılı Eylem Planı çerçeves�nde
“Engels�z Çocuk Buluşması Projes�”ne 81
Çocuk Hakları İl Kom�teler� tarafından
başlanmıştır.

Engelsiz Çocuk Buluşması

Projesi
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Proje kapsamında İl Çocuk Hakları Kom�tes� üye çocuklarımız gerekl� tüm pandem�
tedb�rler� alarak ayda en az 5 engell� çocuğumuzu z�yaret etm�ş ve Kasım ayı �t�bar� �le
1.692 engel� çocuğumuz ve a�leler� �le b�r araya gel�nm�şt�r.

Projen�n amacı; İl Çocuk Hakları Kom�teler�nce İl Müdürlükler�nde bulunan engell�
b�r�mler� �le �let�ş�me geçerek ayda en az 5 engell� çocuğumuzun z�yaret ed�lmes�, İl
Çocuk Hakları Kom�teler�n�n tanıtılarak düzenlenecek etk�nl�klere engell� çocuklarımızın
topluma tümüyle katılımının sağlanması ve engell� çocuk ve a�leler�m�z�n beklent� ve
talepler�n�n öğren�lmes�d�r.
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Çocuk H�zmetler� Genel Müdür Yardımcısı Seb�ha Başaran, forumu geçm�ş yıllardak�
g�b� 81 �lden katılımcılarla, destek veren paydaşlarla coşkuyla ve b�r arada
gerçekleşt�rmey� �sted�kler�n� d�le get�rerek, onl�ne da olsa günün coşkusunu
eller�nden geld�ğ�nce yaşatmak �ç�n gayret gösterecekler�n� bel�rtt�.

Başaran, forumun, geleceğ�n dünyasına vereceğ� ışıkla hayırlı olması temenn�s�nde
bulunarak "Toplumun sağlam temeller üzer�nde sürekl�l�ğ�n�n sağlanması, onu
oluşturan çocukların sağlığı, gel�ş�m�, eğ�t�m� ve korunmasıyla doğrudan �lg�l�d�r.
Bugün her çocuğun �y� ve sağlıklı olduğu b�r geleceğ� yen�den hayal ed�yoruz.
Çocuk haklarına duyulan saygı, b�r toplumun temel gel�şm�şl�k değerler�nden
b�r�d�r. Ayrıca b�r toplumun çocuklara yaklaşımı, o toplumun geleceğe bakış açısını
ve gelecekten beklent�s�n� de yansıtmaktadır. Ulusumuzun en değerl� varlıkları olan
çocuklarımızın hak ett�kler� sosyal ve ekonom�k ortamlarda yet�şmeler� ve
yaşamlarını sürdürmeler�, hak ett�kler� eğ�t�me ulaşab�lmeler� konusunda
çalışmalarımızı yürütürken, çocuklarımızın yürüttüğü çalışmalar, sunduğu öner�ler
b�zlere rehberl�k etmekted�r" ded�.

Bakanlığımız �le UNICEF �ş b�rl�ğ�nde, 18-20
Kasım 2020 tar�hler� arasında, "Sağlıklı
Çocuk, Sağlıklı Gelecek" temasıyla 21.
Ulusal Çocuk Forumu gerçekleşt�r�ld�.

21. Ulusal Çocuk Forumu Gerçekleştirildi

İl Çocuk Hakları kom�teler� tems�lc�ler�n�n de
katıldığı 21. Ulusal Çocuk Forumu, yen� t�p
koronav�rüs (Kov�d-19) salgını neden�yle
onl�ne ortamda yapıldı.
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Foruma katılan Kadın ve Çocuktan
Sorumlu Kamu Denetç�s� Cel�le Özlem
Tunçak, Kuruma gelen her başvuruya
Dünya Çocuk Hakları Sözleşmes�'nde
bel�rt�len haklar çerçeves�nde
yaklaştıklarını, sorunun çözümüne yönel�k
çalışma yürüttükler�n� ve her başvuruya
dönüş yapıldığını �fade ederek "İnsan
hakları kurumu olarak, hak arama
kültürünün yerleşmes� yönünde çeş�tl�
akt�v�teler yapıyoruz. Çocuk hakları
bağlamında çocuklarımızın hak arama
kültürünü nasıl kazanması gerekt�ğ�,
haklarının b�l�nc�nde olması konularında
çalışmalar gerçekleşt�r�yoruz." d�ye
konuştu.

UNICEF Tems�lc�s� Ja�rus L�goo �se
Türk�ye'n�n çocuklara verd�ğ� önemden
dolayı özel b�r ülke olduğunu ve üç özel
günün çocuklara ayrıldığını bel�rterek
"Çocuklar ve gençler aslında geçm�ş�n
normal�ne dönmek �stemed�kler�n� d�le
get�r�yor. Çünkü şu durumun sonuna
kadar farkındalar, 'esk� normal'
ded�ğ�m�z düzen aslında bu çocukların
bütün �ht�yaçlarını karşılayab�len, onlara
�y� gelen b�r düzen değ�ld�. Daha eş�tl�kç�,
daha ad�l, daha sürdürüleb�l�r gelecek
yaratma konusunda benzers�z
yetenekler� mevcut." ded�.
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Savaşın �zler�n� unutmak, mutlu, huzurlu ve
sağlıklı b�r hayat yaşamak �sted�kler�n� söyleyen
çocuklarımız, duvara boyadıkları res�m
kompoz�syonunda halat çekme yarışından
es�nlend�kler�n� �fade ett�ler. 

Res�mde dünya çocuklarının halatın ucundan
tutarak, savaş tankının dünyaya çevr�l�
namlusunu halatla koparmaktadır.

Yozgat A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler İl
Müdürlüğü'ne bağlı Sosyal H�zmet Merkez�
tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü
kapsamında düzenlenen etk�nl�kte Yozgat’ta
yaşayan savaş mağduru a�leler�n çocukları,
duygularını resme döktü.

Yozgat'ta savaşın �zler�n� taşıyan
mültec� çocuklarımız ve Sosyal ve
Ekonom�k Destek (SED)
h�zmet�nden yararlanan
çocuklarımız; farkındalık
yaratmak amacıyla Yozgat’ın en
büyük parkına Dünya Çocuk
Hakları Günü anısına duvar
boyama çalışması yapıldı.

Yozgat Beled�yes� Kent Park
Sosyal Tes�sler�'ndek� oyun parkı
duvarına res�m yapan mültec�
çocuklarımız, 20 Kasım Dünya
Çocuk Hakları Gününde barış ve
özgürlük mesajı verd�ler.

Savaş Mağduru Çocuklar, Duvar

Resimleriyle Barış Mesajı Verdi
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Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğü
tarafından hazırlanan E-Bülten�n
Çocuk Hakları Özel Sayısı
yayınlandı. Genel Müdür Uzm. Dr.
Orhan Koç’un sunuş yazısıyla
yayınlanan bültende, Çocuk Hakları
alanında yapılan h�zmetler �le
Türk�ye ve dünyadak� çalışmalar yer
almaktadır.

Çocuk Hakları Özel Bülteni Yayınlandı

Bültene aşağıdak� l�nkten veya sağda yer alan QR Koddan ulaşab�l�rs�n�z.

https://www.a�levecal�sma.gov.tr/med�a/63327/cocuk-haklar�-bulten�-m�n.pdf

Bültende çocuğun korunmasında a�le ve devlet�n
yükümlülükler�n�n anayasa �le güvence altına
alındığı, Anayasada çocuklara yönel�k alınacak
tedb�rler�n eş�tl�k �lkes�ne aykırı sayılamayacağı
vurgulanmaktadır. Ayrıca çocuklarımızın �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 öncel�kl� olarak yer
ver�ld�ğ� bel�rt�lmekted�r.
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Hizmete Erişim Kanallarımızı Sürekli
Arttırıyoruz: E Devlet ve Web

Sitemizden          Ulaşabileceğiniz
Hizmetlerimiz

7/24

Koruyucu a�le h�zmet� başvuru
ve ödeme b�lg�ler� sorgulama

Sosyal ve ekonom�k destek
h�zmet� başvuru ve ödeme
b�lg�ler� sorgulama

Evlat ed�nme h�zmet� başvuru
h�zmetler�

Sosyal H�zmetler Kanunu
kapsamında �st�hdam hakkı
sorgulama ve �şe yerleşt�rme
terc�h h�zmetler�

Özel Kreş, Gündüz Bakım Ev� ve
Çocuk Kulübü açılış ön başvuru
h�zmet�

Özel sektörde çalışan
gençler�m�z�n �şverenler� �se
pr�m teşv�k�nden yararlanma
durumunu sorgulama

Sunulan Hizmet E-Devlet ailevecalisma.gov.tr



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

Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğü


