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Çocuklarımızın her türlü �hmal ve
�st�smardan korunarak sağlıklı gel�ş�mler�
�ç�n çalışıyoruz. Onların b�l�ş�m
teknoloj�ler�n� b�l�nçl�, güvenl� ve �nsan�
değerler çerçeves�nde kullanmasına
yönel�k mekan�zmalar �şlet�yoruz. Bu
kapsamda 7/24 görev başında bulunan
Sosyal Medya Çalışma Grubumuz �le
�nternet ortamında çocuklarımızın maruz
kaldığı �hmal, �st�smar g�b� olaylara
müdahale ederken, Küçükler� Muzır
Neşr�yattan Koruma Kurulumuz �le
ş�kayet üzer�ne k�tap, derg� g�b� yayınları
�nceleyerek çocuklarımız açısından
zararlı olanları tesp�t ed�yor ve �lg�l�
kurumlara b�ld�r�yoruz.

Çalışmalarımıza can veren 81 �l�m�zden
bu ay e-bülten�m�zde, Adana, Den�zl�,
Erzurum, Esk�şeh�r, Kocael�, Mard�n,
Trabzon �ller�ne a�t çocuk alanında
çalışmalarımız yer alıyor. 

Bülten�n hazırlanmasında emeğ�
geçenlere teşekkür ed�yorum, b�r sonrak�
bülten�m�zde buluşmak üzere…

Zel�ha SAĞLAM
Çocuk H�zmetler� Genel Müdürü

Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğümüzün 2021
Şubat ayı e-bülten�nde, çocuklarımız �ç�n
yaptığımız çalışmaları s�z�nle paylaşmanın
mutluluğu �çer�s�ndey�z.

Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğümüz,
çocuklarımıza çevre b�l�nc�n� kazandırmak ve
orman sevg�s�n�, vatan sevg�s�n� aşılamak �ç�n
2019 yılında Çocuk Bahçes� Kampanyası başlattı.
Bugüne kadar çocuklar tarafından b�nlerce f�dan
toprak �le buluştu. Çocuklarımıza ağacın ekoloj�k
faydalarını öğret�yor ve meden�yet�m�zde güçlü
b�r yer� olan tab�ata önem�n çocuklarımızda kalıcı
olması �ç�n çalışmaya devam ed�yoruz.

Bülten�m�zde yer alan b�r d�ğer öneml� konumuz,
mahrem�yet b�l�nc� eğ�t�m�. Mahrem�yet b�l�nc�
eğ�t�mler�; çocuklarımızda mahrem�yet b�l�nc�n�n
oluşması ve sosyal açıdan sağlıklı b�reyler olarak
yet�şmeler� açısından büyük önem arz
etmekted�r. Çocuk bakımından sorumlu tüm
personeller�n ve anne-babaların çocuklarda
mahrem�yet b�l�nc� konusunda b�lg� sah�b�
olmaları ve bunu çocuklarına uygun yöntemlerle
aktarmaları �ç�n çağrıda bulunuyoruz.

Bunun yanında teknoloj�, �nternet ve cep
telefonlarının hayatımızın ayrılmaz b�r parçası
hal�ne geld�ğ� günümüzde, çocuklarımızın
kontrollü ve b�l�nçl� �nternet kullanımına sah�p
olmaları gözden kaçırılmamalıdır. Bu anlamda,
ebeveynlere yönel�k hazırladığımız “D�j�tal
Rehber”�n b�reylere yol göster�c� olacağına
�nanıyoruz.

Çocuk H�zmetler�nde Şubat



İç�ndek�ler
İstat�st�klerle Çocuk

Çocuk Hakları Danışma Kurulu Çevr�m�ç� Toplandı

Çocuk Bakımından Sorumlu K�ş�ler İç�n Koronav�rüs Rehber�

Bakanlığımız 14.000 Dezavantajlı Çocuğu Okul Önces� Eğ�t�m H�zmetler�nden

Faydalandırdı

Çocuk Bahçeler� Kampanyası İle Her Çocuğun Kend�ne A�t B�r Ağacı Var

"Çocuklarda Mahrem�yet B�l�nc�" Konusunda Eğ�t�c� Eğ�t�m� Ver�ld�

Sosyal Medya Çalışma Grubumuz 1.027 İçer�ğe Anında Müdahale Ett�

"Çevr�m�ç� Satranç Eğ�t�m Kampları"na 1.270 Çocuğumuz Katıldı

Çocuklar Salgın Sürec�nde Hem Eğlend� Hem Öğrend�

11 Şubat Uluslararası B�l�mde Kadın ve Kız Çocukları Günü

Bakan Selçuk, Konya’da “B�l�mde Kadın ve Kız Çocukları Günü Programı'na Katıldı

Kadın Rektör ve Dekanlar "B�l�mde Kadın ve Kız Çocukları Günü"nde Kız

Çocuklarımızı Z�yaret Ett�

Çocuklar Güvende Programı �le 55.700 Çocuğa Ulaşıldı

Çocuklar İç�n Zararlı İçer�kler Mercek Altına Alındı

“Makul Şüphe” İs�ml� K�tap Muzır Yayın İlan Ed�ld�

13-18 Yaşları Arasındak� Gençler�m�z İç�n İş ve Meslek Danışmanlığı Eğ�t�mler�m�z

Devam Ed�yor

İst�klal Madalyalı Kahramanmaraş’ın Çocuklarından Kurtuluş Mücadeles�ne Özel

Anlamlı Z�yaret

İller�m�zde Çocuk H�zmetler�

Akden�z Bölgem�zden Adana

Ege Bölgem�zden Den�zl�

Doğu Anadolu Bölgem�zden Erzurum

Güneydoğu Anadolu Bölgem�zden Mard�n

Marmara Bölgem�zden Kocael�

İç Anadolu Bölgem�zden Esk�şeh�r

Karaden�z Bölgem�zden Trabzon
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C�ns�yete Göre Çocuk Nüfusu

(2020) 

Erkek
11.676.339

%51,3

Kadın
11.074.318

%48,7

22.750.657 çocuğumuzun
yanındayız

%27,2

Yaş Grubuna Göre Çocuk Nüfusu

(2020)

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

%26,9     %28,7      %28,2      %16,2
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Türk�ye Çocuk Nüfusu
(2020)



Bakım H�zmet� Sağlanan Çocuk Sayısı

Özel Kreş ve Gündüz Bakımevler�nde Ücrets�z

Desteklenen Çocuk Sayısı

Koruyucu A�le Yanında Bakılan Çocuk Sayısı

Özel Kreş ve Gündüz Bakım Ev� Sayısı

Özel Kreş ve Gündüz Bakımevler�nde

Kuruluş Bakımı Altında Bulunan Çocuk Sayısı

Sosyal ve Ekonom�k Destek (SED) �le

61.451

2.335

131.175

7.911

13.430

Bakım H�zmet� Sağlanan Çocuk Sayısı
2.642

Çocuk Evler� S�tes�

Çocuk Evler�

ÇODEM

Bakılan

Çocuk 

Sayısı

6.184

Kuruluş

Sayıları

5.927

1.319

111

1.193

65

Kuruluş

Türler�

RAKAMLARLA ÇOCUK HİZMETLERİ
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Çocuk Hakları Danışma Kurulu
Çevr�m�ç� Toplandı
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Çocuk Hakları Danışma Kurulu üyes�
çocuklar, Çocuk H�zmetler� Genel Müdürü
Zel�ha SAĞLAM başkanlığında yapılan
toplantıda b�r araya geld�. 

Çevr�m�ç� gerçekleşt�r�len toplantıya,
Çocuk Danışma Kurulu üyes� 20
çocuğumuz, UNICEF Tems�lc�ler� �le çocuk
hakları alanında çalışan yönet�c� ve meslek
elemanları katıldı.

2020 Yılı Danışma Kurulu toplantısında
alınan tavs�ye kararlar ve eylem planına
�l�şk�n yapılan çalışmaların
değerlend�r�ld�ğ� toplantıda, 2021 Yılı
Eylem Planı �ç�n yapılan planlama �le 2021
yılında yapılacak XXII. Ulusal Çocuk
Forumu’nun temasına da�r öner�ler ele
alındı. Toplantıda, Genel Müdür SAĞLAM,
çocuk tems�lc�lerle, uzaktan eğ�t�m
sürec�ndek� okul gündemler� ve çocukların
çalışmaları hakkında sohbet ett�.

Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğü tarafından
her �lde oluşturulan Çocuk Hakları İl Çocuk
Kom�teler�, Çocuk Hakları Sözleşmes�n�n �lke ve
hükümler�n�n yet�şk�n ve çocuk olmak üzere
toplumun tüm kes�m�ne yaymak ve çocukları
�lg�lend�ren her konuda çocuk katılımını etk�n
kılmak �ç�n faal�yet göster�yor. 81 �lde faal�yet
gösteren İl Çocuk Hakları Kom�teler� arasındak�
eşgüdümü sağlayan Çocuk Hakları Danışma
Kurulu, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılacak
faal�yetler�n planlanmasında görev alıyor. Kurul,
her yıl eylem planını kom�teler �le paylaşarak
tak�b�n� yapıyor. Toplantıların gündem�n�
bel�rlemek ve gerekl� durumlarda çocuk alanı
�le �lg�l� tavs�ye kararı alarak �lg�l� merc�lere
sunmak da Danışma Kurulunun görevler�
arasında yer alıyor.

Çocuk Danışma Kurulu; Çocuk Forumlarında �k�
yılda b�r yapılan seç�mlerle; Çocuk Hakları İl
Çocuk Kom�tes� üyeler� arasından seç�len 20
çocuktan oluşuyor.
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Çocuk Bakımından Sorumlu
K�ş�ler İç�n Koronav�rüs Rehber�

A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler
Bakanlığı, salgın sürec�nde ebeveynler ve
kuruluşlarda çocuk bakımından sorumlu
personel �ç�n rehber hazırladı.

Bakanlığımız COVID-19 salgınının �nsanlar
üzer�nde oluşturduğu hayat� tehl�ke ve
beraber�nde get�rd�ğ� korku, kaygı g�b�
sorunlarla baş etmek �ç�n kaynak olma
özell�ğ� taşıyan rehberde; kuruluşlardak�
çocukların salgından korunması �ç�n neler
yapılacağına da�r b�lg�ler yer aldı. Rehber
�le ebeveynler�m�z ve çocuk bakımından
sorumlu k�ş�ler�n de b�lg�lend�r�lmes�
hedeflen�yor.

Hazırlanan rehberde öncel�kle, doğru
kaynaktan b�lg� ed�nmen�n önem�ne
d�kkat çek�l�yor.  Ps�kososyal �ht�yaçların
tesp�t�, bu tesp�tler doğrultusunda hayata
geç�r�lmes� uygun görülen çözüm
öner�ler�n�n bel�rlenmes� ve uygulanacak
yöntemler konusundak� yol har�tası
anlatılıyor. F�z�ksel ve ps�koloj�k sağlığın
korunmasına yönel�k alınması gereken
önlemler ve yapılması gerekenler�n
ayrıntılı olarak anlatıldığı rehberde;
beslenmeden, f�z�ksel akt�v�teye kadar
�zlenmes� gereken adımlar yer alıyor.

Rehberde, farklı yaş grubundak� çocuk ve
gençler�n bu süreçte kaygı ya da d�ğer
ps�kososyal durumlara vereb�leceğ�
tepk�lere �l�şk�n uzmanların
değerlend�rmes� de bulunuyor.

Kreş dönem�ndek� 3 �la 6 yaş arası çocukların
davranışlarında daha küçük yaşlara dönme
eğ�l�m� görüleb�leceğ�; çocukların tuvalet
kazaları, yatak ıslatma, ebeveynler�nden veya
bakım verenlerden ayrılmaktan korkma g�b�
davranışlar serg�leyeb�leceğ� bel�rt�l�yor.

7 �le 10 yaş arasındak� çocukların b�rb�rler� �le
olan �let�ş�mden elde ett�kler� b�lg�ler� yanlış
yorumlayab�lecekler�, buna bağlı olarak da
üzüntü, öfke ve kaygı g�b� davranışlar
serg�leyeb�lecekler� kayded�l�yor. 
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Ergen dönemdek� çocukların da ele
alındığı rehberde; bu dönem�n
d�nam�kler�ne d�kkat çek�lerek,
çocuklarda �çe kapanma,
arkadaşlarıyla �let�ş�m kurmakta
�steks�zl�k ve tartışmaya hazır b�r ruh
hal�n�n olası olduğu bel�rt�l�yor.

Rehberde, çocukların stresle baş
etmes�nde yet�şk�nler�n onları
d�nlemes� ve duygularını kabul
etmes�n�n öneml� olduğu hatırlatılarak
etk�l� �let�ş�m�n ve çocukları doğrudan
b�lg�lend�rmen�n gerekl�l�ğ�
vurgulanıyor.

Rehberde, yet�şk�nler g�b� çocuklar ve
gençler�n de, salgına �l�şk�n haberlere
çok fazla maruz kalmaları hal�nde
kaygı düzeyler�n�n yükseleceğ� ve
medya kullanımını sınırlamanın sürec�
yönetmede önley�c� b�r tedb�r olacağı
ve çocuklara zaman ayırmanın ne
denl� öneml� olduğu �fade ed�l�yor.

Rehbere aşağıdak� l�nkten
ulaşab�l�rs�n�z:
 www.a�levecal�sma.gov.tr/chgm/sayfa
lar/cocuklar-�c�n-koronav�rus-
b�lg�lend�rmes�/
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Çocuklarımızın gündemle �lg�l�
konuşmalarına ve soru sormalarına �z�n
vererek, duygularını açıklamalarına
fırsat verel�m.
Yaş ve gel�ş�m dönemler�n� d�kkate
alarak, çocuklarımızın duygularını res�m
ç�zerek, yazı yazarak ve oyun oynayarak
�fade etmes�n� sağlayalım.
Çocuklarımızla kurulan �let�ş�mde ‘ben’
d�l� kullanalım.
Çocuklar ebeveynler�nden gördükler�
tepk�ler� �çselleşt�r�rler. Var olan durumu
sak�n ve güvenle ele alarak çocuklarımız
�ç�n güvenl� destek mekan�zmaları
oluşturab�lel�m.
Sosyal mesafe kuralına uyarak
güvend�ğ�m�z k�ş�lerle; a�le üyeler�, �ş
arkadaşları ya da esk� arkadaşlarla
telefon ve görüntülü görüşmelerle veya
sosyal medya aracılığıyla �let�ş�m�
sürdürel�m.
A�le olarak akt�f olmak ve �let�ş�mde
kalmak �ç�n yapılab�lecek akt�v�teler�
hayata geç�rel�m.
Okuma, yazma, oyun oynama, bulmaca,
sudoku, ç�z�m veya boyama g�b�
çocuklarımıza uygun akt�v�teler yapalım.
Kend�m�z� ve çevrem�zdek�ler�n sağlığını
korumak �ç�n sosyal mesafeye d�kkat
ederek çocuklarımızla günde b�r kez
dışarıda egzers�z yapalım.
Çocuklarımızın arkadaşlarıyla çevr�m�ç�
ortamda grup görüşmeler� organ�ze
edel�m.
Çocuklara her şey�n yolunda olduğunu
söyleyerek duygularını reddetmek
yer�ne end�şe ve sorularını onlarla
b�rl�kte gözden geç�rel�m.

Rehberden öner�ler:
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Bakanlığımız 14.000 Dezavantajlı
Çocuğu Okul Önces� Eğ�t�m
H�zmetler�nden Faydalandırdı

6

anne veya babası vefat etm�ş çocuklar, tek
ebeveyn� �le yaşayan çocuklar, engell�
ebeveyn� olan çocuklar, kadın konukev�nde
bulunan veya ayrılan kadınların çocukları
yararlanab�l�yor.

Bu kapsamda 2017 yılından bu yana
yaklaşık 14.000 dezavantajlı çocuk okul
önces� eğ�t�m h�zmetler�nden faydalandı.
2017 yılında çeş�tl� nedenlerle okul önces�
eğ�t�mden yararlanamayan dezavantajlı
durumdak� 2.523 çocuk, okul önces�
h�zmetlerden faydalanırken bu sayı 2018
yılında 2.760 oldu. 2019 yılında 3.300, 2020
yılında  2.663 ve 2021 yılı Ocak ayında �se
2.652 çocuk bu h�zmetten faydalandı.

A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı
tarafından açılış �zn� ver�len özel kreş, gündüz
bakımevler� �le özel çocuk kulüpler�n�n
kapas�tes�n�n %3’ü çeş�tl� nedenlerle okul önces�
eğ�t�mden yararlanamayan dezavantajlı
durumdak� çocukların desteklenmes� �ç�n
ayrılıyor.

Özel kreş, gündüz bakımevler� �le özel çocuk
kulüpler�n�n kapas�teler�n�n yüzde üçü, �l
müdürlüğünce tesp�t ed�lerek, çocukların
ücrets�z yararlanması �ç�n kullanılıyor. Ücrets�z
bakım h�zmet�nden 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, ekonom�k gücü yeterl� olmayan
a�leler�n çocukları �le ekonom�k güçlük �ç�ndek�
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Çocuk Bahçeler� Kampanyası �le Her
Çocuğun Kend�ne A�t B�r Ağacı Var

Her �l�n �kl�m ve toprak koşullarına uygun
olarak seç�len f�danlar çocuklar tarafından
d�k�l�yor. Aşılamadan budamaya kadar tüm
�şlemlerle b�zzat �lg�lenme �mkânı bulab�len
çocuklar, böylel�kle toprakla daha yakın
temas kurarak, b�r f�danın gel�ş�m�ne de
şah�tl�k etm�ş oluyor.

Koronav�rüs tedb�rler�yle tüm �llerde
yürütülen kampanya �le; kuruluş
bakımındak� çocuklar, koruyucu a�le
yanındak� çocuklar, koruyucu a�leler, sosyal
ve ekonom�k destek h�zmet�nden
faydalanan çocuklar, İl Çocuk Hakları
Kom�tes�ne üye çocuklar �le d�ğer sosyal
h�zmet modeller�m�zden yararlanan
çocukların katılımı �le 2019 yılından bu yana
çocuklarımız 31.000 f�danı toprakla
buluşturdu.

A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı,
koruma ve bakım altındak� çocuklarımıza
çevre b�l�nc�n� kazandırmak ve orman sevg�s�n�
aşılamak �ç�n 2019 yılında başlattığı Çocuk
Bahçes� Kampanyası �le bugüne kadar
çocuklarımız tarafından 31.000 f�dan toprakla
buluştu.

"Çocuk Bahçes�" �s�ml� ağaç d�kme
kampanyası �le koruma ve bakım altındak�
çocuklarımıza ağaçların ve çevren�n
korunması konusunda farkındalık oluşturmayı
hedefleyen Bakanlığımız, Türk�ye’n�n dört b�r
yanına f�dan d�k�m�n� sürdürüyor.

“Toprağa kend� eller�mle b�r

f�dan d�kmek, bana yaşamı

hatırlattı, yen�den doğuşu

hatırlattı. Doğaya benden b�r

armağan sunmak bana gurur

verd�” Murat (15 Yaş) S�nop

“F�danımı d�kmeye g�derken çok

heyecanlandım. Bu �nsanlık ve

ben�m �ç�n büyük b�r armağandı.

Herkes b�r tane f�dan d�k�p

doğaya katkıda bulunmalı”

B�lge (16 Yaş) Kırıkkale
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"Çocuklarda Mahrem�yet B�l�nc�"
Konusunda Eğ�t�c� Eğ�t�m� Ver�ld�

8

Mahrem�yet eğ�t�mler�n�n, �llerde çocuk
bakım kuruluşlarında görev yapan
çalışanların tamamı �le çocukla temas
eden paydaşların çalışanlarına, sosyal ve
ekonom�k destek h�zmet�nden
faydalanan a�leler, kreş ve gündüz bakım
ev� çalışanları, vel�ler ve koruyucu a�leler�
kapsayacak şek�lde devam etmes�
planlanıyor.

A�le yapısı ve toplumsal değerler�n
korunmasına ver�len öncel�k
çerçeves�nde planlaması yapılan
eğ�t�mler �le toplumsal değ�ş�mler ve
teknoloj�k �lerlemelerle önem kazanan
k�ş�sel ver�ler�n korunmasına yönel�k
farkındalık oluşturulması da hedeflen�yor.

Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğü tarafından
“Çocuklarda Mahrem�yet B�l�nc�” eğ�t�c� eğ�t�m�
gerçekleşt�r�ld�. Genel Müdür Zel�ha SAĞLAM’ın
açılış konuşması �le başlayan ve çevr�m�ç� olarak
ver�len eğ�t�me, Bakanlığımıza bağlı
kuruluşlarda çocuk h�zmetler� alanında görev
yapan meslek elmanı ve yönet�c�ler katıldı.

Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğü tarafından
gerçekleşt�r�len çalıştaylardan elde ed�len
çıktılar doğrultusunda hazırlanan “Mahrem�yet
Modülü” �le çocuklara, kend� özel alanlarının
farkına varab�lme, sosyal hayatın �ç�nde kend�
özel alanlarını koruyarak, d�ğer �nsanların
özel�ne saygı duyma ve kend�s� �le çevres�
arasına sağlıklı sınırlar koyab�lme becer�ler�n�n
kazandırılması amaçlanıyor. Alanında uzman
akadem�syen ve meslek personel�n�n katkısıyla
hazırlanan mahrem�yet modülü �le bugüne

87.747kadar                            k�ş�ye eğ�t�m ver�ld�.
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Çocukların karşılaşab�lecekler� r�skler� tesp�t
etmek ve önley�c� çalışmalar yapmak amacıyla
kurulan Sosyal Medya Çalışma Grubu
tarafından bugüne kadar 1.027 �çer�ğe
müdahalede bulunuldu.

D�j�tal ortamlarda çocukların karşılaşacağı
r�skler� tesp�t edeb�lmek ve onları bu r�sklere
karşı koruyab�lmek �ç�n çalışmalarımız devam
ed�yor. A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanı
SELÇUK konuyla �lg�l� şunları söyled�:

Bakanlığımızın g�r�ş�mler� �le "Koş
Fatmagül Koş" �le "Bra�ndom 2" �s�ml�
oyunlara, çocukların ve gençler�n z�h�nsel
ve ruhsal gel�ş�mler�n� olumsuz etk�led�ğ�
gerekçes�yle er�ş�m engel� get�r�ld�.

Sosyal Medya Çalışma Grubu tarafından
bugüne kadar BTK’ya b�ld�r�len �çer�kler
arasında k�ş�sel b�lg�ler� elde ett�ğ� ve
çocuklar üzer�nde ps�koloj�k tehl�ke
doğurduğu gerekçes�yle “Mav� Bal�na” ve
“Mar�am oyunu”; ş�ddet �çer�kl� görseller ve
tehd�tler �çerd�ğ� gerekçes�yle “Momo
Oyunu”; çocukları, yaralama, tac�z, �nt�har
g�b� olumsuz etk�leyecek “Gacha L�fe
V�deoları” �le genel ahlaka aykırı �fadeler�n
yer alması neden�yle b�r masal v�deosu yer
alıyor.

Sosyal Medya Çalışma Grubumuz
1.027 İçer�ğe Müdahale Ett�

“Çocuklarımızın b�l�ş�m teknoloj�ler�n�
b�l�nçl�, güvenl�, sağlıklı, ahlâkî ve �nsan�
değerler çerçeves�nde kullanımlarına
yönel�k mekan�zmalar �şlet�yoruz. Bu
kapsamda bakanlık bünyes�nde
kurduğumu Sosyal Medya Çalışma Grubu,
�nternet ortamında çocukların maruz
kaldığı �hmal, �st�smar g�b� olaylara D�j�tal
Dönüşüm Of�s�, B�lg� Teknoloj�ler� ve
İlet�ş�m Kurumu, Emn�yet Genel Müdürlüğü
S�ber Suçlarla Mücadele Da�re Başkanlığı
�le �şb�rl�ğ� �çer�s�nde müdahale ed�yor.
Pedagog ve ps�kologlardan oluşan
grubumuz, sosyal medyada çocuğu ve a�le
yapısını tehd�t eden paylaşımlar �ç�n 24
saat çalışıyor. Hep�m�z�n, çocukların
korunması konusunda üzer�ne düşen
sorumlulukları var. Bakanlık olarak b�z de
bünyem�zde oluşturduğumuz Sosyal
Medya Çalışma Grubu �le çocukların
gel�ş�mler�n� olumsuz yönde etk�leyeb�lecek
�nternet ortamındak� �çer�klere anında
müdahale ed�yoruz”
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"Çevr�m�ç� Satranç Eğ�t�m
Kampları"na 1.270 Çocuğumuz
Katıldı
Salgın sürec�n�n çocuklara etk�ler�n� en aza �nd�rmek ve çocukların ara tat�l�nde key�fl� vak�t
geç�reb�lmeler�ne katkı sağlamak amacı �le Türk�ye Satranç Federasyonu �şb�rl�ğ�nde satranç
eğ�t�mler� düzenled�k. Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda korunma ve
bakım altında bulunan 1.270 çocuğumuzun katılımı �le 9-14 Şubat 2021 tar�hler� arasında 

gerçekleşt�r�ld�.“Çevr�m�ç� Satranç Eğ�t�m� Kampları”
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Çocuklar Salgın Sürec�nde Hem
Eğlend� Hem Öğrend�
Türk�ye, salgınla mücadelede b�r yılı ger�de
bırakırken; A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler
Bakanlığı, kurum bakımında kalan
çocukların f�z�ksel ve z�h�nsel gel�ş�m�n�
desteklemek �ç�n salgın şartlarına uygun
sosyal, kültürel, sanatsal ve sport�f etk�nl�kler
düzenleyerek b�lg�, becer�, deney�m ve
farkındalık kazanmalarına katkı sağlıyor.

Bu etk�nl�klerden b�r�, k�tap okuma etk�nl�ğ�
oldu. Uzaktan eğ�t�mle beraber
Bakanlığımıza a�t kuruluşlarda çocuklar �ç�n
haftanın bel�rl� günler� k�tap okuma
etk�nl�kler� düzenlend�.

“Okuyorum-Canlandırıyorum” Etk�nl�ğ� �le
çocukların okuma alışkanlığı kazanması,
kel�me dağarcıklarını arttırması ve �let�ş�m
becer�ler�n� güçlend�rmes� amaçlandı.

Bakanlığımız, kuruluşlardak� çocukların yaş
grupları ve gel�ş�msel özell�kler�n� d�kkate
alarak pek çok farkındalık etk�nl�kler�
düzenled�. Serebral Pals�l� çocuklara d�kkat
çekmek amacıyla yeş�l renkle s�mgeleşt�r�len
etk�nl�kler�n yanı sıra Lösem�l� Çocuklar Haftası,
Dünya Çocukluk Çağı Kanser Günü, Kadına
Yönel�k Ş�ddete karşı Uluslararası Mücadele
Günü, Dünya Çevre Günü, Dünya Çocuk
Hakları Günü g�b� özel günlere yönel�k
farkındalık faal�yetler� gerçekleşt�r�ld�.

Ayrıca, çocuklara doğa sevg�s� aşılamak �ç�n
kuruluşlardak� bahçelerde b�tk� ve sebze ek�m
etk�nl�kler�, günlük hayatta gerek
duyab�lecekler� mutfak becer�ler� kazandırmak
�ç�n mutfak etk�nl�kler�, hayvan sevg�s�
aşılamak �ç�n hayvan besleme etk�nl�kler�
yapıldı.

11
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Çocukların salgın sürec�nde vak�tler�n� faydalı
geç�rmeler� �ç�n pek çok bakım kuruluşunda
res�m atölyeler� oluşturuldu. Atölyes�
bulunmayan kuruluşlarda personel veya
grup sorumluları öncülüğünde res�m
çalışmaları yürütüldü.

Kuruluşlarda, heykel çalışmaları ve el
sanatları etk�nl�kler� de düzenlend�. 
 Am�gurum, seram�k, ahşap ve taş boyama,
f�lograf�, hat sanatı, m�nyatür ve ebru sanatı
g�b� etk�nl�klere çocuklar yoğun �lg� gösterd�.
Çocuklar, özell�kle tığ �le atık �pl�klerden
kend�ler�ne ve çevreler�ndek� d�ğer çocuklara
oyuncak yapmaktan büyük key�f aldıklarını
�fade ett�ler. Müz�k kulağı olan ve müz�ğe �lg�
duyan çocukların �sted�kler� enstrümanı
çalmayı öğrenmeler� ve sesler�n�
gel�şt�rmeler�ne yönel�k etk�nl�kler yapıldı. 

Bahçes� uygun olan kuruluşlarda f�lm,
belgesel g�b� hem öğret�c� hem eğlend�r�c�
s�nema etk�nl�kler� düzenlend�. Seç�len
f�lmler�n çocukların yaş ve gel�ş�msel
özell�kler�ne uygun, daha önceden kontroller�
yapılarak �zlet�lmes�ne d�kkat ed�ld�. Salgın
tedb�rler�ne uyularak gerçekleşt�r�len s�nema
etk�nl�kler� çocukların en yoğun �lg�
gösterd�ğ� etk�nl�klerden b�r� oldu.

Çeş�tl� sport�f faal�yetler düzenlenerek
çocukların f�z�ksel, sosyal ve ps�koloj�k
gel�ş�mler�ne destek olunması hedeflend�.
Atlet�zm, aerob�k, badm�nton, basketbol,
b�lardo, b�s�klet, bowl�ng, dart, futbol
j�mnast�k, okçuluk, masa ten�s� g�b� spor
etk�nl�kler� en az b�r beden eğ�t�m�
öğretmen� gözet�m�nde ve tüm salgın
tedb�rler�ne r�ayet ed�lerek gerçekleşt�r�ld�.
Ayrıca, çocukların sport�f kurslarla beraber
bu alanlarda l�sanslı sporcu olmaları da
sağlanıyor.  Bu kapsamda devlet koruması
altında 15 m�ll� sporcu, 2.081 l�sanslı sporcu
bulunuyor.

Çocukların m�ll� ve manev� değerler�n�
unutmaması ve yaşatması �ç�n de etk�nl�kler
düzenlend�. Tüm çocuk evler�nde Mevl�d
Kand�l�, Rega�p Kand�l�, M�raç Kand�l�, Berat
Kand�l� ve Kad�r Geces� g�b� öneml� günlere
özel programlar yapıldı. Çocuğun her
yönüyle gel�ş�m�n� sağlamak, çocuğu kötü
alışkanlıklardan uzaklaştırmak, toplumsal ve
evrensel değerlerle donatmak �ç�n İl veya
İlçe Müftülükler�n�n destekler�yle değerler
eğ�t�m� dersler� ver�ld�. 

M�ll� şa�r�m�z Mehmet Ak�f Ersoy’u Anma
Etk�nl�kler� kapsamında yarışma, söyleş�, ş��r
okuma etk�nl�kler�, hed�ye dağıtımı g�b�
etk�nl�kler düzenlend�.

Kuruluşlardak� her yaş grubu çocuklarla
b�rl�kte çeş�tl� b�l�msel ve akadem�k deneyler
ve çalışmalar öğretmenler� veya grup
sorumlularının gözet�m�nde yapıldı.

Çocukların gel�ş�mler�ne katkı
sağlayab�lmek ve �lerde meslek
ed�neb�lmeler� amacıyla �lg� ve yetenekler�
doğrultusunda kuaförlük, c�lt bakımı,
pastacılık, aşçı yardımcılığı, marangozluk,
halı dokuma el tezgâhı, yöresel k�l�m
dokuma, tur�st�k eşya yapımı, takı tasarımı
g�b� alanlarda meslek kursları devam ett�.
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Geleceğ�n b�l�m

kadınları kız

çocuklarımızı

destekleyerek

büyütüyoruz.

Uluslararası B�l�mde
Kadın ve Kız Çocukları

Günü 

11 Şubat
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%80,5

%94,8

Okul önces� eğ�t�m oranı hızlı b�r artış eğ�l�m�nded�r.
2009/2010 öğret�m yılında okul önces� eğ�t�mde kız
çocukları �ç�n okullaşma oranı %31,3 �ken
2019/2020’de bu oran 3-5 yaş grubunda kız
çocuklarında % 41.4’e, 4-5 yaş grubunda %51.9’a, 5 yaş
grubunda �se kız çocukları �ç�n %70.3’e yükselm�şt�r.  

2002/2003 öğret�m yılında kız çocuklarının �lköğret�mde
(�lkokul+ortaokul) okullaşma oranı 87,3 �ken 2019/2020
öğret�m yılı �t�bar�yle “İlkokul” düzey�nde kız çocukları �ç�n
net okullaşma oranı % 93.4’e, “Ortaokul” düzey�nde kız
çocukları �ç�n net okullaşma oranı % 96.1’e ulaşmıştır.

İstat�st�klerle Kız Çocuklarımız*

2000 yılında 6 yaş ve yukarı nüfus �ç�nde kadın okur-
yazarlık oranı %80,5 �ken 2018 yılında % 94,8’e
yükselm�şt�r. 

2000

2018

2002/2003 öğret�m yılında ortaöğret�mde kız
çocuklarının okullaşma oranı %45,2 �ken
2019/2020 öğret�m yılına gel�nd�ğ�nde bu oran %
84.8’e yükselm�şt�r.

2002/2003 öğret�m yılında kız çocuklarımız
yükseköğret�mde okullaşma oranı %13,5 �ken
2019/2020 yılı �t�bar�yle bu oran % 46,3’e yükselm�şt�r.

2009/2010

2019/2020

3-5 yaş
grubu

4-5 yaş
grubu

5 yaş
grubu

okul
önces� 2002/2003

2019/2020

İlkokul Ortaokul�lköğret�m +
ortaöğret�m

%45,2

%84,8

2002/2003

2019/2020

%13,5

%46,3

2002/2003

2019/2020

*M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı, 2020



A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanı
Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK, Konya B�l�m
Merkez�'nde düzenlenen "B�l�mde Kadın ve
Kız Çocukları Günü Programı"na katıldı. 

Dünyadak� ve Türk�ye'dek� tüm kadınların
ve kız çocuklarının gününü tebr�k ederek
kız çocukları ve gençlerle b�r arada
olmaktan dolayı büyük mutluluk
duyduğunu söyleyen Bakan SELÇUK,
"Dünyamızı değ�şt�ren, ülkem�z�
güzelleşt�ren ve yön veren tüm kahraman
kadınlarımızı da tekrar m�nnetle yad
ed�yorum. Bugün burada Türk�ye'n�n en
önde gelen b�l�m merkezler�nden
b�r�ndey�z ve burada kadınlarımızın, genç
kızlarımızın hem b�l�mde hem teknoloj�de
olan başarılarını konuşmak �ç�n
buradayız."  ded�.

Bakan SELÇUK, 6 yıl önce katled�len Özgecan
Aslan'ı anarak, sözler�ne şöyle devam ett�:

"Özgecan Aslan'ın vefatının 6’ncı yıldönümü. 19
yaşında hayatının baharında hunharca
katled�len Özgecan'ı da anıyoruz. İst�yoruz k�
kadın c�nayetler�n�, kadına karşı ş�ddet�
konuşmayalım, kadınlarımızın; b�l�mde,
sanatta, eğ�t�mde, sporda nerelere geld�ğ�nden
konuşalım. 28 Şubat'ı bu ayın sonunda tekrar
hatırlayacağız ve burada başörtülü vek�ller�m�z,
o dönemk� zulmü beraberce yaşadığımız
vek�ller�m�z de bütün akadem�syen
arkadaşlarımız da burada. Dolayısıyla kadına
karşı ayrımcılığın, kılık kıyafet üzer�nden olsun
her türlü ps�koloj�k, f�z�ksel ş�ddet�n olmadığı b�r
dünyada, b�l�m�n, sanatın, sporun, eğ�t�m�n
üzer�nden kadınlarımızın, kız çocuklarımızın
başarılarını konuşab�ld�ğ�m�z b�r dünyayı, b�r

Bakan Selçuk, Konya’da “B�l�mde
Kadın ve Kız Çocukları Günü
Programı”na Katıldı
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ülkey� konuşmak �ç�n buradayız. İnanıyoruz k� gel�şen, büyüyen Türk�ye'n�n geleceğe ek�len
tohumları, kız çocuklarımız. Büyük b�r özver� �le s�zler� yet�şt�rmeye gayret ed�yoruz.
Geleceğ�n mühend�s kızları, yazılımcıları, avukatları s�zler olacaksınız. Son 18 yılda da
kadınlarımızın her alanda, daha çok gel�şmes� ve eğ�t�mden, sağlığa, spordan sanata kadar
her alanda karar alma merc�ler�nde var olmaları �ç�nde uğraşmaktayız.

Dolayısıyla a�leler�m�ze sah�p çıkan kadınlarımızın, varlığı �le ülkem�z�n gücüne güç
katılacağına da �nanıyoruz. İş ve a�le hayatını uyumlaştırdıkça daha güzel b�r dünyanın da
var olacağına hep beraber �nanıyoruz. Yeter k� kadınlarımız, kız çocuklarımız bunu �stes�nler.
Burada ben pırıl pırıl gençler�m�z� görüyorum. İnşallah onlarla beraber daha güçlü daha
müreffeh b�r Türk�ye �nşa edeceğ�z. Bu güzel b�l�m merkez�nde ve bu g�b� b�rçok
ün�vers�teler�m�zde, akadem�k merkezler�m�zde s�zlerle beraber güzel projelere �mza
atacağız. Böyle projelerle beraber de bugünler� hatırlayarak da farkındalık
oluşturacağımıza �nanıyorum. A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı olarak her da�m
gençler�m�z�n yanında olmaya devam edeceğ�z."

Kuruluşlarımızda korunma altında
bulunan çocukların üretken, topluma
yararlı ve sorumluluk duygusuna sah�p
b�reyler olarak yet�şmeler�n�n
sağlanması amacı �le çocuklara rol
model olab�lecek k�ş�lerle b�r araya
get�r�lerek kar�yer planlama toplantıları,
sem�nerler, söyleş�, münazara, z�yaretler
ve benzer� etk�nl�kler yapıldı.

Adana'da gerçekleşt�r�len B�l�mde
Kadın ve Kız Çocukları Günü
etk�nl�ğ�nde Çukurova Ün�vers�tes�
Rektörü Meryem TUNCEL ve dekanlar
Prof. Dr. Eda KUMCU, Prof. Dr. Ayşehan
Den�z ABİK, Prof. Dr. Serap ÇABUK, Prof.
Dr. Nesl�han BOYAN, Çocuk Evler�
Koord�nasyon Merkez� Müdürlüğüne
bağlı çocuk evler�m�zde kalan
kızlarımızı z�yaret ederek kızlarımızla
sohbet ederek, kend� yaşam
deney�mler�n� paylaştı.

Kadın Rektör ve Dekanlar "B�l�mde Kadın
ve Kız Çocukları Günü"nde Kız
Çocuklarımızı Z�yaret Ett�
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Çocuklar Güvende Programı �le
55.700 Çocuğa Ulaşıldı
A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler
Bakanlığı tarafından, koruma ve bakım
altında bulunan çocuklar �le a�leler� başta
olmak üzere farklı r�sk gruplarındak�
çocukların Sosyal H�zmet Merkezler�
(SHM) aracılığıyla �zlemeler�n�n yapılması
ve zamanında müdahale ed�leb�lmes� �ç�n
Çocuklar Güvende Programı uygulanıyor.

Program kapsamında her �ldek� Sosyal
H�zmet Merkezler� bünyes�nde bulunan
çocuk b�r�mler�nde görevl� personelden
oluşan ek�pler; düzenl� aralıklarla hane
z�yaretler� gerçekleşt�rerek, çocuğun ve
a�len�n �ht�yaçlarını değerlend�r�yor.
Ek�pler, gerekt�ğ�nde meslek�
müdahalen�n yanı sıra d�ğer kamu kurum
ve kuruluşlarına da yönlend�rmede
bulunab�l�yor.

SHM’lerdek� çocuk b�r�mler�nde görevl� meslek
elemanları ve ASDEP personeller� tarafından
�zlemeye alınanlar arasında; bakanlığa bağlı
kuruluşlarda korunma ve bakım altında �ken
korunma veya bakım tedb�r kararı kaldırılarak
a�les�ne tesl�m ed�len, mob�l ek�pler tarafından
sokakta çalıştığı tesp�t ed�len ya da �nfaz
�nd�r�m� �le cezaev�nden çıkan çocuklar da
bulunuyor.

Ayrıca, koruma ve bakım altında bulunan
çocukların a�leler� yanında kalan kardeşler� de
ek�pler tarafından �zlen�yor. Çocuklar Güvende
Programı kapsamında, 2019 yılından bu yana
Türk�ye genel�nde 55.700 çocuğumuza
ulaşıldı.
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A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı'nın
çocukları zararlı �çer�klerden korumak
amacıyla hayata geç�rd�ğ� Muzır İçer�klere
Müdahale İhbar Hattı’na vatandaşlardan
başvurular gelmeye başladı. Gelen başvurular
arasında en çok k�tap �çer�kler� �le �lg�l�
b�ld�r�mler yapıldı.

Bakanlığımız, çocukların her türlü �hmal ve
�st�smardan korunarak sağlıklı gel�ş�m�n�
tem�n etmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.
Çocukların b�l�ş�m teknoloj�ler�n� b�l�nçl�,
güvenl�, sağlıklı, ahlâk� ve �nsan� değerler
çerçeves�nde kullanımlarına yönel�k
mekan�zmalar �şleten Bakanlığımız, b�r
yandan Sosyal Medya Çalışma Grubu �le
�nternet ortamında çocukların maruz kaldığı
�hmal, �st�smar g�b� olaylara anında müdahale
ederken; b�ryandan da Küçükler� Muzır
Neşr�yattan Koruma Kurulu �le ş�kayet üzer�ne
k�tapları �nceley�p, müstehcenl�k suçuyla �lg�l�
adl� yargı organlarına b�l�rk�ş�l�k yapıyor.

Çocuklar İç�n Zararlı İçer�kler Mercek
Altına Alındı

Vatandaşların çocuklar �ç�n zararlı
olduğunu düşündükler� yayınları ve
uygulamaları doğrudan Bakanlığa
ulaştırab�lmeler� �ç�n 2020 Ek�m ayında
hayata geç�r�len Muzır İçer�klere Müdahale
İhbar Hattına zararlı �çer�k olarak
değerlend�r�leb�lecek �hbarlar gelmeye
başladı.

İhbarlar arasında en çok k�tap �çer�kler� yer
alırken; sosyal medya ağ sağlayıcısından
yapılan paylaşımlar, �nternet oyunları ve
ç�zg� f�lmlerle �lg�l� de başvuru gerçekleşt�.

Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğü web
sayfasında yer alan “form", "e-posta",
"WhatsApp" ve "BİP" �hbar seçenekler�

(0 530 918 11 17)
arasında vatandaşların en çok telefon
uygulamasını terc�h ett�ğ� görüldü.
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A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı
Küçükler� Muzır Neşr�yattan Koruma Kurulu,
İstanbul Anadolu Cumhur�yet Başsavcılığı
tarafından yürütülen soruşturma
kapsamında �ncelemeye aldığı "Makul
Şüphe" �s�ml� k�tabın �çer�s�nde yer alan
edebe aykırı, yakışıksız �fadeler �le Türk
toplumunun a�le yapısına uygun olmayan
çarpık �l�şk�ler�n anlatıldığı �fadeler�n 18
yaşından küçükler�n manev�yatları ve
gel�ş�mler� üzer�nde muzır tes�r yapacak
n�tel�kte olduğuna karar verd�.

A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı
Küçükler� Muzır Neşr�yattan Koruma Kurulu
kararı, Resm� Gazete'de yayımlandı.

İstanbul Anadolu Cumhur�yet Başsavcılığı
Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından
yürütülen soruşturma kapsamında, or�j�nal
adı “Reasonable Doubt” olan ve Wh�tney
Grac�a W�ll�ams tarafından yazılan, 2020
yılında �lk baskısı yapılan “Makul Şüphe” �s�ml�
k�tap hakkında Bakanlık Küçükler� Muzır
Neşr�yattan Koruma Kurulunca
değerlend�r�lme yapılması �sten�ld�.

Buna göre, “Makul Şüphe” k�tabının 18
yaşından küçükler�n manev�yatı ve
gel�ş�mler� üzer�nde muzır tes�r yapacak
n�tel�kte olduğuna karar ver�ld�.

Bakanlığımız Küçükler� Muzır Neşr�yattan
Koruma Kurulu tarafından bugüne kadar
14.013 sürel� yayın �le 27 k�tap
değerlend�r�ld� ve 20 k�tap hakkında
küçükler �ç�n zararlı olduğu yönünde karar
ver�ld�.

Ayrıca müstehcenl�k suçu �le �lg�l� 5.058
adet adl� b�l�rk�ş� raporu hazırlandı ve adl�
makamlara gönder�ld�.

Kurul tarafından k�tap �le
�lg�l� yapılan �ncelemede,
k�tabın tamamında edebe
aykırı, yakışıksız �fadeler
olduğu, Türk toplumunun
a�le yapısına uygun
olmayan çarpık �l�şk�ler�n
anlatıldığı �fadeler
bulunduğu görüldü. 

"Makul Şüphe” İs�ml� K�tap Muzır
Yayın İlan Ed�ld�
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A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler
Bakanlığı, kurum bakımında bulunan 13-
18 yaşları arasındak� gençler�m�z�n kar�yer
planlamalarına destek vermek �ç�n Çocuk
H�zmetler� Genel Müdürlüğü ve İŞKUR
�şb�rl�ğ� �le "İş ve Meslek Danışmanlığı
Eğ�t�mler�" ver�l�yor. 

13-18 Yaşları Arasındak� Gençler�m�z
İç�n İş ve Meslek Danışmanlığı
Eğ�t�mler�m�z Devam Ed�yor

İş ve Meslek Danışmanlığı Eğ�t�mler�
kapsamında Temmuz ayından bu yana 

41 �lde 1.610 genc�m�ze
eğ�t�m ver�ld�. 
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İst�klal ve �st�kbal mücadeles�n�n sembol şehr�
Kahramanmaraş’ın düşman �şgal�nden
kurtuluşunun 101. Yıl Dönümü kapsamında
Kahramanmaraş A�le Çalışma ve Sosyal
H�zmetler İl Müdürlüğüne bağlı çocuk
evler�nde kalan çocuklar, A�le, Çalışma ve
Sosyal H�zmetler Bakanı Zehra Zümrüt
SELÇUK �le b�r araya geld�.

Çocuklarda m�ll� manev� duyguları
pek�şt�rmek ve tar�h b�l�nc�n� gel�şt�rmek �ç�n
Kahramanmaraş İl Müdürlüğünce başlatılan
“İst�klal, İlham Ver�r” projes� �le çocuk evler�nde
kalan çocuklar, halk kahramanlarından oluşan
el emeğ� göz nuru örgü bebekler yaptılar.

80 �l müdürlüğüne gönder�lmek üzere Senem
Ayşe g�b� kurtuluşun s�mge �s�mler�n�n örgü
bebekler�n�, f�lograf� sanatıyla İst�klal Madalyası
�le kurtuluş mücadeles�n� anlatan mektuplar
da hazırlayan çocukların �lk z�yaretler� Bakan
SELÇUK’un makamına oldu.

İst�klal Madalyalı Kahramanmaraş’ın
Çocuklarından Kurtuluş Mücadeles�ne
Özel Anlamlı Z�yaret

Kahramanmaraş çocuk evler� ve çocuk
evler� s�teler�nde kalan Sude Naz (16 Yaş) �le
Em�rhan (15 Yaş) g�yd�kler� yöresel
kıyafetlerle Bakan SELÇUK’u z�yaret ett�.

Çocuklarla sohbet eden Bakan SELÇUK,
çocukların böyle b�r projey� hayata
geç�rmeler�nden dolayı memnun�yet
duyduğunu ve hazırladıkları hed�yeler� çok
beğend�ğ�n� kaydederek “Tar�hle kurulan
en güzel bağ hatırlamak... Ecdadımızın
mücadeles�n� gelecek nes�llere taşımak en
ulv� görev�m�z. Kahramanmaraş'ın
�şgalden kurtuluşunun 101. yılında
‘Kahraman Bebekler’ �le gelmen�zden
dolayı son derece mutlu oldum. S�z�n ve
arkadaşlarınızın emekler�ne sağlık”  ded�. 

Çocuklar, Bakan SELÇUK’a h�taben yazılan
b�r mektupla b�rl�kte, f�lograf� sanatıyla
yaptıkları İst�klal Madalyası ve bebekler�
hed�ye ett�ler.
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İller�m�zde 
Çocuk H�zmetler�*



2020 yılı Adana �l� nüfusu toplam: 

2.258.718

Adana �l� nüfusunun

% 29,18'� (659.140)
0-17 yaş grubu çocuklardan
oluşmaktadır.

Adana �l� toplam çocuk nüfusu
Türk�ye'dek� toplam çocuk 
nüfusunun (22.750.657) % 2.90'ını
oluşturmaktadır

Adana
Adana �l�m�z Akden�z Bölges�nde yer alan
Türk�ye'n�n en kalabalık altıncı şehr�d�r.

TÜİK ver�ler�ne göre;
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Erkek
337.827

%51,3

Kız
321.313

%48,7

Çocukların c�ns�yete göre dağılımları
(2020)



Adana AÇSH İl Müdürlüğü

 

Toros Mah. Şeh�tler Bulvarı, 78029.

Sok. No: 3 Çukurova / Adana

0 (322) 224 84 24

adana@a�lecal�sma.com.tr

2 Çocuk Evler� S�tes� (ÇES)
Çocuk Evler� Koord�nasyon Merkez�'ne
(ÇEKOM) bağlı f��len h�zmet veren 11
Çocuk Ev�
4 Sosyal H�zmet Merkez� (SHM)
52 Özel Kreş ve Gündüz Bakımev�
1 Koruyucu A�le ve Evlat Ed�nme B�r�m�
1 Bakım Sonrası Rehberl�k B�r�m�
1 Çocuk Hakları Kom�tes�

�le çocuklarımıza h�zmet vermekted�r.

Adana A�le, Çalışma ve
Sosyal H�zmetler İl
Müdürlüğü
Adana �l�nde �kamet eden çocuklarımıza
h�zmet veren çocuk bakım kuruluşlarımız
ve b�r�mler�m�z:

Sosyal ve Ekonom�k Destek H�zmet� (SED)

2020 yılında 4.078 çocuğumuza toplam
51.581.009,03 TL SED yardımı yapıldı. SED
H�zmet�n�n Etk�nl�ğ�n�n Artırılması amacıyla
gerçekleşt�r�len Okul Destek Projes�
kapsamında 2020 yılında 550 çocuğumuza
eğ�t�m ve materyal desteğ� sağlandı.

Koruyucu A�le H�zmet�

Adana �l�nde 2021 yılı Ocak ayı �t�bar� �le
koruyucu a�le yanında h�zmet alan çocuk
sayımız 270 oldu.

Evlat Ed�nme H�zmet�

2019'dan bu yana 62 çocuğumuz evlat
ed�nme h�zmet�nden faydalandı.

Bakım H�zmetler�

İl Müdürlüğümüze bağlı çocuk bakım
kuruluşlarımızda toplam 403 çocuğumuz
f��len h�zmet almaktadır. 

Adana İl�nde Çocuklarımıza
Yönel�k H�zmetler

A�le Odaklı Yaklaşımlar

Adana �l� Çocuk hakları Kom�tem�ze bağlı 220
üyem�z bulunmaktadır.

Bakım Sonrası İzleme ve
Rehberl�k  H�zmetler�

Çocuk Hakları Kom�tes�

Kuruluş bakımından ayrılan gençler�m�zden
2020 yılında 85’� �şe yerleşt�r�ld�.
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K�tap okuma etk�nl�kler� �le çocuklarımızın
k�tap okuma alışkanlığı kazanmasını
sağlıyoruz. 

B�l�msel deneyler �le çocuklarımızın dünyayı
daha �y� anlamalarını ve b�l�me merak
duymalarını sağlıyoruz.

Ağaç d�kme ve b�tk� yet�şt�rme etk�nl�kler� �le
çocuklarımızın doğa �le tanışmasını sağlıyor,
onları doğayı seven b�reyler olarak
yet�şt�r�yoruz.

Okçuluk eğ�t�mler�m�z �le çocuklarımıza hem
ata sporlarını öğret�yoruz, hem de
çocuklarımızın b�r �şe adaptasyonu ve
mot�vasyon yetenekler�n�n gel�şmes�ne
destek oluyoruz.

Res�m etk�nl�kler�m�z �le resme �lg� duyan
çocuklarımızın kend�s�n� res�mde
gel�şt�rmes�ne yardım ed�yoruz.

Çocuklarımızın müz�ğe yatkınlıklarını ortaya
çıkarmalarını ve b�r enstrüman çalmayı
öğrenmeler�n� sağlıyoruz.

Adana İl� Faal�yetler�m�zden Örnekler
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Adana İl�ndek� Çocuklarımızın
Başarıları

Maske üret�m atölyem�z �le hem çocuklarımız
ve personel�m�z�n hem de �ht�yaç sah�b�
k�ş�ler�n maske �ht�yacını karşılıyoruz.

El sanatları etk�nl�ğ�m�z �le çocuklarımızın el
becer�ler�n� ortaya çıkararak kend� ürünler�n�
üretmey� öğret�yoruz.
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Hat�ce (18 Yaş); 2019 yılında Kütahya Germ�yan Türk Oyunları kadınlar Darp Koşusunda
�k�nc�; 2019 yılında Gazenfer Boyabat S�bnop Geleneksel Okçuluk Toyu Genç Kızlar
Puta Koşusunda üçüncü; 2019 yılında Adana Bölgesel Şamp�yonası Genç Kızlarda
b�r�nc�; 2019 yılında Geleneksel Okçuluk Türk�ye Şamp�yonası B�lg� Yarışmasında
Türk�ye üçüncüsü; 2019 yılında Tet�h Kupası Elazığ Seçmeler� Genç Kızlarda üçüncü
oldu. 2019 yılında Etno Spor Uluslararası Geleneksel Okçuluk Yarışması Çeyrek F�nal�ne
kaldı. 

Yel�z (16 Yaş); 2019 yılında Vehb� Güzel Meslek� ve Tekn�k Anadolu L�ses� Okul Takımı
Fllor Curl�ng Adana �k�nc�s� oldu.

Samet (15 Yaş); 2020 yılında Türk�ye Gençl�k Vakıfı Ç�z�mlerle 40 Had�s Res�m
Yarışması'nda Türk�ye dördüncüsü oldu.

Zeynep (17 Yaş); 2020 yılında Adana AÇSH İl Müdürlüğü’nün 15 Temmuz Demokras� ve
M�ll� B�rl�k Günü Anma Etk�nl�kler� Res�m Yarışması’nda b�r�nc� oldu.

Awe (16 Yaş); 2020 yılında Adana AÇSH İl Müdürlüğü’nün 15 Temmuz Demokras� ve
M�ll� B�rl�k Günü Anma Etk�nl�kler� Res�m Yarışması’nda �k�nc� oldu.

Mel�sa (10 Yaş); 2020 yılında Adana AÇSH İl Müdürlüğü’nün 15 Temmuz Demokras� ve
M�ll� B�rl�k Günü Anma Etk�nl�kler� Res�m Yarışması’nda üçüncü oldu.

Sümeyye (16 Yaş); 2020 yılında Adana AÇSH İl Müdürlüğü’nün 15 Temmuz Demokras�
ve M�ll� B�rl�k Günü Anma Etk�nl�kler� Ş��r Yarışması’nda b�r�nc� oldu.

H�ra Nur (10 Yaş); 2020 yılında Adana AÇSH İl Müdürlüğü’nün 15 Temmuz Demokras�
ve M�ll� B�rl�k Günü Anma Etk�nl�kler� Ş��r Yarışması’nda �k�nc� oldu.

Burcu (17 Yaş); 2020 yılında Adana AÇSH İl Müdürlüğü’nün 15 Temmuz Demokras� ve
M�ll� B�rl�k Günü Anma Etk�nl�kler� Ş��r Yarışması’nda üçüncü oldu.



2020 yılı Den�zl� �l� nüfusu toplam:

1.040.915

Den�zl� �l� nüfusunun

% 23,73'ü (246.989)
0-17 yaş grubu çocuklardan
oluşmaktadır.

Den�zl� �l� toplam çocuk nüfusu
Türk�ye'dek� toplam çocuk
nüfusunun (22.750.657) % 1.09'unu
oluşturmaktadır.

Den�zl�
Den�zl� �l�m�z Ege Bölges�nde yer alan
Türk�ye'n�n en büyük y�rm� üçüncü kent�d�r.

TÜİK ver�ler�ne göre;
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Erkek
126.737

%51,3

Kız
120.252

%48,7

Çocukların c�ns�yete göre dağılımları
(2020)



2 Çocuk Evler� S�tes� (ÇES)
Çocuk Evler� Koord�nasyon Merkez�'ne
(ÇEKOM) bağlı f��len h�zmet veren 22
Çocuk Ev�
1 Çocuk Destek Merkez� (ÇODEM)
2 Çocuk Koruma İlk Müdahale ve
Değerlend�rme B�r�m� (ÇOKİM)
4 Sosyal H�zmet Merkez� (SHM)
Koruyucu A�le ve Evlat Ed�nme B�r�m�
53 Özel Kreş ve Gündüz Bakımev�
15 Çocuk Kulübü

�le çocuklarımıza h�zmet vermekted�r.

Den�zl� A�le, Çalışma ve
Sosyal H�zmetler İl
Müdürlüğü
Den�zl� �l�nde �kamet eden çocuklarımıza
h�zmet veren çocuk bakım kuruluşlarımız
ve b�r�mler�m�z:

Sosyal ve Ekonom�k Destek H�zmet� (SED)

2020 yılında 1.621 çocuğumuza toplam
13.057.595,70 TL SED yardımı yapıldı. SED
H�zmet�n�n Etk�nl�ğ�n�n Artırılması amacıyla
gerçekleşt�r�len Okul Destek Projes�
kapsamında 2020 yılında 210 çocuğumuza
eğ�t�m ve materyal desteğ� sağlandı.

Koruyucu A�le H�zmet�

Den�zl� �l�nde 2021 yılı Ocak ayı �t�bar� �le
koruyucu a�le yanında h�zmet alan çocuk
sayımız 186 oldu.

Evlat Ed�nme H�zmet�

2020 yılında 13 çocuğumuz evlat ed�nme
h�zmet� kapsamında a�le yanına yerleşt�r�ld�.

Bakım H�zmetler�

İl Müdürlüğümüze bağlı çocuk bakım
kuruluşlarımızda toplam 231 çocuğumuz f��len
h�zmet almaktadır. 2020 yılında 155
çocuğumuz a�le yanına döndürüldü.

Den�zl� İl�nde Çocuklarımıza
Yönel�k H�zmetler

A�le Odaklı Yaklaşımlar

Den�zl� �l� Çocuk hakları Kom�tem�ze bağlı 120
üyem�z bulunmaktadır.

Bakım Sonrası İzleme ve
Rehberl�k  H�zmetler�

Çocuk Hakları Kom�tes�

Kuruluş bakımından ayrılan gençler�m�zden
2020 yılında 36’sı �şe yerleşt�r�ld�.

Den�zl� AÇSH İl Müdürlüğü

 

İnc�l�pınar Mah. 1192 Sok. 

No: 12 Pamukkale / Den�zl�

0 (258) 241 34 58

den�zl�@a�levecal�sma.gov.tr
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Kokulu taşlardan hed�yel�k yapıyoruz. Karagöz ve Hac�vat oyunları �le,
çocuklarımıza geleneksel gölge oyunlarımızı
öğret�yor ve oyunlarımızın gelecek nes�llere
taşınmasını sağlıyoruz.

Mutfak etk�nl�kler� �le çocuklarımızın günlük
yaşam becer�ler�n� gel�şt�rmes�n� sağlıyoruz.

Kes-yapıştır etk�nl�kler� �le çocuklarımızın
kağıt, makas, kalem, yapıştırıcı g�b� bas�t
malzemelerle yaratıcılıklarının gel�şmes�n�
sağlıyoruz.

Den�zl� İl� Faal�yetler�m�zden Örnekler
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Çocuklarımızın karakalem, suluboya, yağlı
boya g�b� çeş�tl� ek�pmanlarla res�m
yapmalarını sağlıyor, res�me �lg�ler�n�
destekl�yoruz.

Mangala oyunu etk�nl�kler� �le hem
geleneksel oyunlarımızın yaşatılmasını hem
de çocuklarımızın boş zamanlarını ver�ml�
değerlend�rmes�n� sağlıyoruz.



15 Temmuz Demokras� ve M�ll� B�rl�k Günü
etk�nl�kler� �le çocuklarımıza m�ll�
değerler�m�z� öğret�yoruz.

Am�gurum� yapımı çalışmalarımız �le
çocuklarımızın hem el becer�ler�n�n
gel�şmes�n� sağlıyoruz hem de kend�
oyuncaklarını üretmeler�n� sağlıyoruz.
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Den�zl� İl�ndek� Çocuklarımızın
Başarıları

Zübeyde (17 yaş), 2020 yılında düzenlenen D�yanet İşler� Başkanlığı İl Müftülüğünün
düzenled�ğ� umre ödüllü sınavda kızlarda b�r�nc� oldu.

İsa (16 yaş), 2020 yılında düzenlenen D�yanet İşler� Başkanlığı İl Müftülüğünün
düzenled�ğ� umre ödüllü sınavda erkeklerde b�r�nc� oldu.

H�vdanur (15 yaş), 2020 yılında Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğümüz tarafından
düzenlenen Türk�ye Genel� Mangala Turnuvası'nda �k�nc� oldu.

Muhammet (15 yaş), 2020 yılında Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğümüz tarafından
düzenlenen Türk�ye Genel� Satranç Turnuvası'nda Türk�ye �k�nc�s� oldu.



2020 yılı Erzurum �l� nüfusu toplam:

758.279

Erzurum �l� nüfusunun

% 30,62's� (232.216)
0-17 yaş grubu çocuklardan
oluşmaktadır.

Erzurum �l� toplam çocuk nüfusu
Türk�ye'dek� toplam çocuk
nüfusunun (22.750.657) % 1.02's�n�
oluşturmaktadır. 

Erzurum
Erzurum �l�m�z Doğu Anadolu Bölges�'n�n en
büyük üçüncü �l�d�r.

TÜİK ver�ler�ne göre;
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Erkek
118.856

%51,2

Kız
113.360

%48,8

Çocukların c�ns�yete göre dağılımları
(2020)



Erzurum AÇSH İl Müdürlüğü

 

Rab�ana Mah. Atatürk L�ses� Sok. No:

1 Yakut�ye / ERZURUM 

0 (442) 234 15 41

erzurum@a�levecal�sma.gov.tr

2 Çocuk Evler� S�tes� (ÇES)
Çocuk Evler� Koord�nasyon Merkez�'ne
(ÇEKOM) bağlı f��len h�zmet veren 11
Çocuk Ev�
1 Çocuk Koruma İlk Müdahale ve
Değerlend�rme B�r�m� (ÇOKİM)
7 Sosyal H�zmet Merkez� (SHM)
1 Koruyucu A�le ve Evlat Ed�nme B�r�m�
20 Özel Kreş ve Gündüz Bakımev� ve
Çocuk Kulübü

�le çocuklarımıza h�zmet vermekted�r.

Erzurum �l�nde �kamet eden çocuklarımıza
h�zmet veren çocuk bakım kuruluşlarımız ve
b�r�mler�m�z:

Erzurum A�le, Çalışma ve
Sosyal H�zmetler İl
Müdürlüğü

Sosyal ve Ekonom�k Destek H�zmet� (SED)

2020 yılında 1.599 çocuğumuza toplam
20,360,578,68 TL SED yardımı yapıldı. SED
H�zmet�n�n Etk�nl�ğ�n�n Artırılması amacıyla
gerçekleşt�r�len Okul Destek Projes�
kapsamında 2020 yılında 60 çocuğumuza
eğ�t�m ve materyal desteğ� sağlandı.

Koruyucu A�le H�zmet�

Erzurum �l�nde 2021 yılı Ocak ayı �t�bar� �le
koruyucu a�le yanında h�zmet alan çocuk
sayımız 51 oldu.

Evlat Ed�nme H�zmet�

2020 yılında 2 çocuğumuz evlat ed�nme
h�zmet� kapsamında a�le yanına yerleşt�r�ld�.

Bakım H�zmetler�

İl Müdürlüğümüze bağlı çocuk bakım
kuruluşlarımızda toplam 233 çocuğumuz
f��len h�zmet almaktadır. 2021 Ocak ayında 24
çocuğumuz a�le yanına döndürüldü.

Erzurum İl�nde Çocuklarımıza
Yönel�k H�zmetler

A�le Odaklı Yaklaşımlar

Erzurum �l� Çocuk hakları Kom�tem�ze bağlı
20 üyem�z bulunmaktadır.

Bakım Sonrası İzleme ve
Rehberl�k  H�zmetler�

Çocuk Hakları Kom�tes�

Kuruluş bakımından ayrılan gençler�m�zden
2020 yılında 20’s� �şe yerleşt�r�ld�.
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Erzurum İl� Faal�yetler�m�zden Örnekler

Çocuk Hakları Durakları �le çocuklarımızın
haklarının kamuoyu tarafından okunması ve
b�l�nmes�n� sağlıyoruz. Çocuk haklarını halkın
tüm kes�mler�ne ulaştırıyoruz.

At b�nme etk�nl�kler� �le çocuklarımızın
hayvanları yakından tanımasını ve boş
zamanlarını ver�ml� değerlend�rmes�n�
sağlıyor, onlara hayvan sevg�s� aşılıyoruz.
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Kayak g�b� �l�m�z�n doğasında
gerçekleşt�r�len tüm spor etk�nl�kler�nden
çocuklarımızın faydalanmasını sağlıyoruz.

Özel ve öneml� günlerle �lg�l� çocuklarımızın
af�ş hazırlama g�b� etk�nl�kler
gerçekleşt�rmes�n� destekleyerek
çocuklarımızın b�l�nçl� ve duyarlı b�reyler
olarak yet�şmes�n� sağlıyoruz.

Çocukların yaş ve gel�ş�m düzeyler�ne uygun
mutfak etk�nl�kler� �le çocuklarımızın günlük
yaşam becer�ler�n�n gel�şmes�n� sağlıyoruz.

Farklı ve eğlencel� yarışmalar düzenleyerek
çocuklarımızın zamanlarını eğlencel� ve dolu
geç�rmes�n� sağlıyor, sosyal �let�ş�mler�n�
gel�şt�recekler� ortamlar sağlıyoruz.



34

Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğü E-Bülten, Şubat 2021 , Sayı: 8

Yaşar (19 yaş), 2019 yılında Kuruluşlar Arası Satranç Turnuvasında b�r�nc� oldu.

Erzurum İl�ndek�
Çocuklarımızın Başarıları

Furkan (16 Yaş), 2019 yılında Kuruluşlar Arası Satranç Turnuvasında üçüncü oldu.

Kerem (14 Yaş), 2020 yılında D�yanet İşler� Başkanlığı İl Müftülüğünce düzenlenen
Yazıyorum-Ç�z�yorum Etk�nl�ğ�nde h�kaye dalında üçüncü oldu.

Sa�m (14 Yaş), 2020 yılında D�yanet İşler� Başkanlığı İl Müftülüğünce düzenlenen
Yazıyorum-Ç�z�yorum Etk�nl�ğ�nde h�kaye dalında �k�nc� oldu.

Mesut (15 Yaş), 2020 yılında D�yanet İşler� Başkanlığı İl Müftülüğünce düzenlenen
Yazıyorum-Ç�z�yorum Etk�nl�ğ�nde öykü dalında �k�nc� oldu.

H�ra Ravza (13 Yaş), 2020 yılında D�yanet İşler� Başkanlığı İl Müftülüğünce düzenlenen
Yazıyorum-Ç�z�yorum Etk�nl�ğ�nde öykü dalında �k�nc� oldu.



2020 yılı Esk�şeh�r �l� nüfusu toplam:

888.828

Esk�şeh�r �l� nüfusunun

%21,40'ı (190.186)
0-17 yaş grubu çocuklardan
oluşmaktadır.

Esk�şeh�r �l� toplam çocuk nüfusu
Türk�ye'dek� toplam çocuk
nüfusunun (22.750.657) % 0.84'ünü
oluşturmaktadır.  

Esk�şeh�r
Esk�şeh�r �l�m�z, İç Anadolu Bölges�nde yer alan
Türk�ye’n�n en kalabalık y�rm� beş�nc� �l�d�r.

TÜİK ver�ler�ne göre;
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Erkek
97.912

%51,5

Kız
92.274

%48,5

Çocukların c�ns�yete göre dağılımları
(2020)



2 Çocuk Evler� S�tes� (ÇES)
Çocuk Evler� Koord�nasyon Merkez�'ne
(ÇEKOM) bağlı f��len h�zmet veren 21
Çocuk Ev�
2 Çocuk Koruma İlk Müdahale ve
Değerlend�rme B�r�m� (ÇOKİM)
3 Sosyal H�zmet Merkez� (SHM)
1 Koruyucu A�le B�r�m�
1 Evlat Ed�nme B�r�m�
11 Kreş ve Gündüz Bakımev�
3 Çocuk Kulübü

�le çocuklarımıza h�zmet vermekted�r.

Esk�şeh�r �l�nde �kamet eden çocuklarımıza
h�zmet veren çocuk bakım kuruluşlarımız ve
b�r�mler�m�z:

Esk�şeh�r A�le, Çalışma ve
Sosyal H�zmetler İl
Müdürlüğü

Esk�şeh�r AÇSH İl Müdürlüğü

Huzur Mah. Yıldızlar Sok. No: 44 A�le,

Çalışma ve Sosyal H�zmetler Kampüsü

Odunpazarı / Esk�şeh�r

0 (222) 217 46 05 - 06 - 09 

esk�seh�r@a�levecal�sma.gov.tr

Sosyal ve Ekonom�k Destek H�zmet� (SED)

2020 yılında 1.500 çocuğumuza toplam
21.147.662,47 TL SED yardımı yapıldı. SED
H�zmet�n�n Etk�nl�ğ�n�n Artırılması amacıyla
gerçekleşt�r�len Okul Destek Projes�
kapsamında 2020 yılında 29 çocuğumuza
eğ�t�m ve materyal desteğ� sağlandı.

Koruyucu A�le H�zmet�

Esk�şeh�r �l�nde 2021 yılı Ocak ayı �t�bar� �le
koruyucu a�le yanında h�zmet alan çocuk
sayımız 109 oldu.

Evlat Ed�nme H�zmet�

2020 yılında 7 çocuğumuz evlat ed�nme
h�zmet� kapsamında a�le yanına yerleşt�r�ld�.

Bakım H�zmetler�

İl Müdürlüğümüze bağlı çocuk bakım
kuruluşlarımızda toplam 153 çocuğumuz f��len
h�zmet almaktadır. 2020 yılında 10
çocuğumuz a�le yanına döndürüldü.

Esk�şeh�r İl�nde
Çocuklarımıza Yönel�k
H�zmetler

A�le Odaklı Yaklaşımlar

Den�zl� �l� Çocuk hakları Kom�tem�ze bağlı 36
üyem�z bulunmaktadır.

Bakım Sonrası İzleme ve
Rehberl�k  H�zmetler�

Çocuk Hakları Kom�tes�

Kuruluş bakımından ayrılan gençler�m�zden
2020 yılında 13’ü �şe yerleşt�r�ld�.
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Esk�şeh�r İl� Faal�yetler�m�zden
Örnekler

Oyun hamurundan hayaller etk�nl�ğ� �le
çocuklarımızın yaratıcılıklarının ve kas
becer�ler�n�n gel�ş�m�ne katkı sağlıyoruz.

B�l Bakalım K�m oyunu �le çocuklarımızın
kend�n� �fade etme, hızlı cevap verme
yetenekler�n�n gel�şmes�n� sağlıyoruz.

Düzenled�ğ�m�z eğ�t�m etk�nl�kler� �le
çocuklarımızı �ht�yaç duydukları konularda ve
çocuk hakları konusunda b�lg�lend�r�yoruz.

Hayvanları yer�nde z�yaretler�m�z �le
çocuklarımızın hayvanları tanımasını
sağlıyor ve hayvan sevg�s� aşılıyoruz.

K�tap okuma etk�nl�kler� �le çocuklarımıza
k�tap okuma alışkanlığı kazandırıyoruz. 

Çocuklarımızın yaş ve gel�ş�m düzeyler�ne
uygun mutfak etk�nl�kler� �le çocuklarımıza
günlük yaşam becer�ler� kazandırıyoruz.
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Çocuklarımızı �lg� duydukları spor dallarında
destekl�yor ve b�l�nçl� sporcular olarak
yet�şmeler�n� sağlıyoruz.

Res�m etk�nl�kler�m�z �le çocuklarımızın
res�m yetenekler�n� ortaya çıkarmasını ve
yaratıcı çalışmalar ortaya koymasını
sağlıyoruz. 
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Yaprak (12 Yaş), 2020 yılında D�yanet İşler� Başkanlığı İl Müftülüğünce düzenlenen
Yazıyorum-Ç�z�yorum Etk�nl�ğ�nde ş��r dalında �k�nc� oldu.

Esk�şeh�r İl�ndek�
Çocuklarımızın Başarıları

D�lara (12 Yaş), 2020 yılında D�yanet İşler� Başkanlığı İl Müftülüğünce düzenlenen
Yazıyorum-Ç�z�yorum Etk�nl�ğ�nde hem res�m hem ş��r dalında b�r�nc� oldu.



2020 yılı Kocael� �l� nüfusu toplam:

1.997.258

Kocael� �l� nüfusunun

% 27.22's� (543.749)
0-17 yaş grubu çocuklardan
oluşmaktadır.

Kocael� �l� toplam çocuk nüfusu
Türk�ye'dek� toplam çocuk
nüfusunun (22.750.657) % 2.39'unu
oluşturmaktadır. 

Kocael�
Kocael� �l�m�z Marmara Bölges�nde yer alan
Türk�ye'n�n en kalabalık onuncu �l�d�r.

TÜİK ver�ler�ne göre;
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Erkek
279.812

%51,5

Kız
263.937

%48,5

Çocukların c�ns�yete göre dağılımları
(2020)



5 Çocuk Evler� S�tes� (ÇES)
2 Çocuk Destek Merkez� (ÇODEM)
Çocuk Evler� Koord�nasyon Merkez�'ne
(ÇEKOM) bağlı f��len h�zmet veren 17
Çocuk Ev�
7 Sosyal H�zmet Merkez� (SHM)
1 Koruyucu A�le B�r�m�
1 Evlat Ed�nme B�r�m�
73 Özel Kreş ve Gündüz Bakımev�

�le çocuklarımıza h�zmet vermekted�r.

Kocael� �l�nde �kamet eden çocuklarımıza
h�zmet veren çocuk bakım kuruluşlarımız ve
b�r�mler�m�z:

Kocael� A�le, Çalışma ve
Sosyal H�zmetler İl
Müdürlüğü

Kocael� AÇSH İl Müdürlüğü

 

Yen�şeh�r Mah., Adnan Menderes

Bulvarı No: 20 İzm�t / KOCAELİ

 0 (262) 322 17

91kocael�@a�levecal�sma.gov.tr

Sosyal ve Ekonom�k Destek H�zmet� (SED)

2020 yılında 1.434 çocuğumuza toplam
15,544,367,82 TL SED yardımı yapıldı. SED
H�zmet�n�n Etk�nl�ğ�n�n Artırılması amacıyla
gerçekleşt�r�len Okul Destek Projes�
kapsamında 2020 yılında 12 çocuğumuza
eğ�t�m ve materyal desteğ� sağlandı.

Koruyucu A�le H�zmet�

Kocael� �l�nde 2021 yılı Ocak ayı �t�bar� �le
koruyucu a�le yanında h�zmet alan çocuk
sayımız 251 oldu.

Evlat Ed�nme H�zmet�

2020 yılında 13 çocuğumuz evlat ed�nme
h�zmet� kapsamında a�le yanına yerleşt�r�ld�.

Bakım H�zmetler�

İl Müdürlüğümüze bağlı çocuk bakım
kuruluşlarımızda toplam 431 çocuğumuz f��len
h�zmet almaktadır. 2020 yılında 216
çocuğumuz a�le yanına döndürüldü.

Kocael� İl�nde Çocuklarımıza
Yönel�k H�zmetler

A�le Odaklı Yaklaşımlar

Kocael� �l� Çocuk hakları Kom�tem�ze bağlı 256
üyem�z bulunmaktadır.

Bakım Sonrası İzleme ve
Rehberl�k  H�zmetler�

Çocuk Hakları Kom�tes�

Kuruluş bakımından ayrılan gençler�m�zden
2020 yılında 82’s� �şe yerleşt�r�ld�.
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Çocuklarımızı düzenl� z�yaretlerle kend�n�
değerl� h�ssetmes�n�, yakın �l�şk�ler
kurularak çocuklarımızın her sorununu
çek�nmeden anlatmasını sağlıyoruz.

Kuruluşlarımızda düzenlenen meslek�
kurslar �le örgün eğ�t�me devam edemeyen
çocuklarımızın meslek ed�nmeler�n�
destekl�yor, özgüvenler�n�n gel�şmes� ve
�ler�de kend� ayakları üzer�nde durmalarını
sağlıyoruz.

B�tk� d�k�m� ve yet�şt�rme etk�nl�kler� �le
çocuklarımızın b�tk�ler� tanıması ve doğa �le
yakın temas etmes�n� sağlıyoruz.

Mutfak etk�nl�kler� �le çocuklarımızın
günlük yaşam becer�ler�n� gel�şt�rmes�n�
sağlıyoruz.

Kocael� İl� Faal�yetler�m�zden Örnekler
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S�nema alanlarımız �le çocuklarımızın boş
zamanlarını ver�ml� ve eğlencel�
geç�rmes�n� sağlıyoruz.

Doğa sporları �le çocuklarımızın farklı spor
dallarını öğrenmeler� ve farklı
etk�nl�klerden haberdar olmalarını
sağlıyoruz.



Düzenled�ğ�m�z eğ�t�mlerle çocuklarımızı
hayatın her alanında kend�ler�n�
gel�şt�recek b�lg�ler ed�nmeler�n�
sağlıyoruz.

Okçuluk eğ�t�mler�m�z �le çocuklarımızın
d�kkat ve mot�vasyonlarının artmasını
sağlıyoruz.

Ked� ev� yapımı etk�nl�ğ� �le çocuklarımızın
hayvan sevg�s�n� ortaya çıkarmalarını
sağlıyoruz.

Çocuklarımızı �lg� duydukları tüm spor
dallarında destekl�yor ve kend�ler�n�
d�led�kler� spor dallarında gel�şt�rmeler�
�ç�n çalışıyoruz.
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Res�m etk�nl�kler�m�z �le çocuklarımızın
eserler�n� çeş�tl� yerlerde serg�leyerek
çocuklarımızı destekl�yor ve kend�ler� �le
gurur duymasını sağlıyoruz.

Drama etk�nl�kler� �le çocuklarımızın
kend�n� �fade etme, topluluk önünde
konuşma, özgüven�n�n artması, sosyal
�l�şk�ler�n�n gel�şmes�, grup çalışmasına
uyum sağlama becer�ler� kazanmalarını
sağlıyoruz.



43

Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğü E-Bülten, Şubat 2021 , Sayı: 8

Ber�tan (15 Yaş), 2020 yılında D�yanet İşler� Başkanlığı İl Müftülüğünce düzenlenen
Yazıyorum-Ç�z�yorum Etk�nl�ğ�nde kar�katür dalında �k�nc� oldu.

Kocael� İl�ndek� Çocuklarımızın
Başarıları

İsma�l Hakkı (13 Yaş), 2020 yılında D�yanet İşler� Başkanlığı İl Müftülüğünce düzenlenen
Yazıyorum-Ç�z�yorum Etk�nl�ğ�nde h�kaye dalında �k�nc� oldu.

D�lan Ceren (15 Yaş), 2020 yılında D�yanet İşler� Başkanlığı İl Müftülüğünce düzenlenen
Yazıyorum-Ç�z�yorum Etk�nl�ğ�nde kar�katür dalında b�r�nc� oldu.

Kader (15 Yaş), 2020 yılında D�yanet İşler� Başkanlığı İl Müftülüğünce düzenlenen
Yazıyorum-Ç�z�yorum Etk�nl�ğ�nde ş��r ve öykü dalında 2 kez b�r�nc�, b�r kez �k�nc� oldu.

Rab�a (12 Yaş), 2020 yılında D�yanet İşler� Başkanlığı İl Müftülüğünce düzenlenen
Yazıyorum-Ç�z�yorum Etk�nl�ğ�nde ş��r dalında �k�nc�, kar�katür dalında üçüncü oldu.
2019 yılında D�yanet İşler� Başkanlığının düzenled�ğ� etk�nl�kte umre ödülü kazandı.

Şule (16 Yaş), 2019 yılında D�yanet İşler� Başkanlığı İl Müftülüğünce düzenlenen
yarışmada umre ödülü kazandı.

Turgay (13 Yaş) 2020 yılında D�yanet İşler� Başkanlığı İl Müftülüğünce düzenlenen
Yazıyorum-Ç�z�yorum Etk�nl�ğ�nde h�kaye dalında üçüncü oldu.

Zehranur (13 Yaş), 2020 yılında D�yanet İşler� Başkanlığı İl Müftülüğünce düzenlenen
Yazıyorum-Ç�z�yorum Etk�nl�ğ�nde ş��r dalında üçüncü oldu.

Zeynep Fatma (17 Yaş), 2020 yılında Bakanlığımızca düzenlenen 15 Temmuz �le �lg�l�
yarışmada �k�nc� oldu.



2020 yılı Mard�n �l� nüfusu toplam:

854.716

Mard�n �l� nüfusunun

% 39,44'ü (337.134)
0-17 yaş grubu çocuklardan
oluşmaktadır.

Mard�n �l� toplam çocuk nüfusu
Türk�ye'dek� toplam çocuk
nüfusunun (22.750.657) %1.48'�n�
oluşturmaktadır. 

Mard�n
Mard�n �l�m�z Güneydoğu Anadolu
Bölgem�zde yer alan Türk�ye'n�n en kalabalık
y�rm� altıncı şehr�d�r.

TÜİK ver�ler�ne göre;
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Erkek
172.263

%51,1

Kız
164.871

%48,9

Çocukların c�ns�yete göre dağılımları
(2020)



Mard�n AÇSH İl Müdürlüğü

 

Nur Mah. 13 Sok. No: 8

Artuklu / MARDİN

0 (482) 212 37 95

mard�n@a�levecal�sma.gov.tr

1 Çocuk Evler� S�tes� (ÇES)
Çocuk Evler� Koord�nasyon Merkez�'ne
(ÇEKOM) bağlı f��len h�zmet veren 6 Çocuk
Ev�
2 Çocuk Koruma İlk Müdahale ve
Değerlend�rme B�r�m� (ÇOKİM)
4 Sosyal H�zmet Merkez� (SHM)
1 Koruyucu A�le ve Evlat Ed�nme B�r�m�
27 Özel Kreş ve Gündüz Bakımev�

�le çocuklarımıza h�zmet vermekted�r.

Mard�n �l�nde �kamet eden çocuklarımıza
h�zmet veren çocuk bakım kuruluşlarımız ve
b�r�mler�m�z:

Mard�n A�le, Çalışma ve
Sosyal H�zmetler İl
Müdürlüğü

Sosyal ve Ekonom�k Destek H�zmet� (SED)

2020 yılında 2.371 çocuğumuza toplam
7.225.360,93 TL SED yardımı yapıldı. SED
H�zmet�n�n Etk�nl�ğ�n�n Artırılması amacıyla
gerçekleşt�r�len Okul Destek Projes�
kapsamında 2020 yılında 57 çocuğumuza
eğ�t�m ve materyal desteğ� sağlandı.

Koruyucu A�le H�zmet�

Mard�n �l�nde 2021 yılı Ocak ayı �t�bar� �le
koruyucu a�le yanında h�zmet alan çocuk
sayımız 37 oldu.

Bakım H�zmetler�

İl Müdürlüğümüze bağlı çocuk bakım
kuruluşlarımızda toplam 94 çocuğumuz f��len
h�zmet almaktadır. 2021 Ocak ayında 46
çocuğumuz a�le yanına döndürüldü.

Mard�n İl�nde Çocuklarımıza
Yönel�k H�zmetler

A�le Odaklı Yaklaşımlar

Mard�n �l� Çocuk hakları Kom�tem�ze bağlı 564
üyem�z bulunmaktadır.

Bakım Sonrası İzleme ve
Rehberl�k  H�zmetler�

Çocuk Hakları Kom�tes�

Kuruluş bakımından ayrılan gençler�m�zden
2020 yılında 26’sı �şe yerleşt�r�ld�.
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Materyal tasarımı etk�nl�kler� �le
çocuklarımızın yaratıcılıklarının ve el
becer�ler�n�n gel�şmes�n� sağlıyoruz.

Kes-yapıştır etk�nl�kler� �le çocuklarımızın
bas�t malzemeler �le ortaya yaratıcı ürünler
çıkarmalarını sağlıyoruz.

Turşu yapımı, salça yapımı g�b� mutfak
etk�nl�kler� �le çocuklarımızın �ler�k�
hayatlarında yardım edecek günlük yaşam
becer�ler�n�n gel�şmes�n� sağlıyoruz. 

Zeka oyunları �le çocuklarımızın boş
zamanlarını hem eğlencel� hem ver�ml�
geç�rmes�n� sağlıyoruz.

Mard�n İl� Faal�yetler�nden Örnekler

P�lates-yoga g�b� spor etk�nl�kler� �le
çocuklarımızın rahatlamasını ve sporu
sevmes�n� sağlıyoruz.

Uçurtma etk�nl�kler� �le çocuklarımızın açık
alanda doğada eğlencel� zaman geç�rmes�n�
sağlıyoruz.
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Materyal tasarımı etk�nl�kler� �le
çocuklarımızın yaratıcılıklarının ve el
becer�ler�n�n gel�şmes�n� sağlıyoruz.

At b�nme etk�nl�kler� �le çocuklarımızın
hayvanları yakından tanımasını ve boş
zamanlarını ver�ml� değerlend�rmes�n�
sağlıyor, onlara hayvan sevg�s� aşılıyoruz.
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Ad�le (15 yaş), 2020 yılında  D�yanet İşler� Başkanlığı İl Müftülüğünce düzenlenen Umre
Ödüllü Yarışmada kızlarda b�r�nc� oldu.

Mard�n İl�ndek� Çocuklarımızın
Başarıları

Şeyhmus (16 yaş), 2020 yılında D�yanet İşler� Başkanlığı İl Müftülüğünce düzenlenen
Umre Ödüllü Yarışmada erkeklerde b�r�nc� oldu.

Kad�r (17 Yaş), 2020 yılında düzenlenen Voleybol Turnuvasında takımı �le b�rl�kte �l
b�r�nc�s� oldu.



2020 yılı Trabzon �l� nüfusu toplam:

811.901

Trabzon �l� nüfusunun

% 23,41'� (190.076)
0-17 yaş grubu çocuklardan
oluşmaktadır.

Trabzon �l� toplam çocuk nüfusu
Türk�ye'dek� toplam çocuk
nüfusunun (22.750.657) % 0.84'ünü
oluşturmaktadır. 

Trabzon
Trabzon �l�m�z Karaden�z bölges�nde yer
almaktadır.

TÜİK ver�ler�ne göre;
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Erkek
97.063

%51,1

Kız
93.013

%48,9

Çocukların c�ns�yete göre dağılımları
(2020)



2 Çocuk Evler� S�tes� (ÇES)
1 Çocuk Destek Merkez� (ÇODEM)
Çocuk Evler� Koord�nasyon Merkez�'ne
(ÇEKOM) bağlı f��len h�zmet veren 8
Çocuk Ev�
2 Çocuk Koruma İlk Müdahale ve
Değerlend�rme B�r�m� (ÇOKİM)
5 Sosyal H�zmet Merkez� (SHM)
1 Çocuk H�zmetler� B�r�m�
20 Özel Kreş ve Gündüz Bakımev�

�le çocuklarımıza h�zmet vermekted�r.

Trabzon  �l�nde �kamet eden çocuklarımıza
h�zmet veren çocuk bakım kuruluşlarımız ve
b�r�mler�m�z:

Trabzon A�le, Çalışma ve
Sosyal H�zmetler İl
Müdürlüğü

Trabzon AÇSH İl Müdürlüğü

 

Değ�rmendere Mah. Seza� Uzay Cad.

Yalçın Sok. No: 1 Trabzon

0 (462) 230 19 74

trabzon@a�levecal�sma.gov.tr

Sosyal ve Ekonom�k Destek H�zmet� (SED)

2020 yılında 1.669 çocuğumuza toplam
20.710.874 TL SED yardımı yapıldı. SED
H�zmet�n�n Etk�nl�ğ�n�n Artırılması amacıyla
gerçekleşt�r�len Okul Destek Projes�
kapsamında 2020 yılında 60 çocuğumuza
eğ�t�m ve materyal desteğ� sağlandı.

Koruyucu A�le H�zmet�

Trabzon �l�nde 2021 yılı Ocak ayı �t�bar� �le
koruyucu a�le yanında h�zmet alan çocuk
sayımız 54 oldu.

Evlat Ed�nme H�zmet�

2020 yılında 5 çocuğumuz evlat ed�nme
h�zmet� kapsamında a�le yanına yerleşt�r�ld�.

Bakım H�zmetler�

İl Müdürlüğümüze bağlı çocuk bakım
kuruluşlarımızda toplam 186 çocuğumuz f��len
h�zmet almaktadır. 2020 yılında 28
çocuğumuz a�le yanına döndürüldü.

Trabzon İl�nde Çocuklarımıza
Yönel�k H�zmetler

A�le Odaklı Yaklaşımlar

Trabzon �l� Çocuk hakları Kom�tem�ze bağlı 72
üyem�z bulunmaktadır.

Bakım Sonrası İzleme ve
Rehberl�k  H�zmetler�

Çocuk Hakları Kom�tes�

Kuruluş bakımından ayrılan gençler�m�zden
2020 yılında 24 ’ü �şe yerleşt�r�ld�.
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Ağaç d�kme ve b�tk� yet�şt�rme etk�nl�kler� �le
çocuklarımızın doğa �le tanışmasını sağlıyor,
onları doğayı seven b�reyler olarak
yet�şt�r�yoruz.

Res�m yarışmaları �le çocuklarımızın res�m
yetenekler�n� ortaya çıkarmalarını sağlıyor ve
sanata yönel�k mot�vasyonlarını
destekl�yoruz.

Ev �ç� oyunlar (Mangala, janga, akıl oyunları,
monopoly vb.)

Açık alanda yaptığımız koşu etk�nl�kler� �le
çocuklarımızın açık alanda doğa �le ver�ml�
zaman geç�rmes�n� sağlıyoruz.

Seram�k atölyeler� �le çocuklarımızın seram�k
sanatını öğrenmes�n� ve el becer�ler�n�
gel�şt�rmes�n� sağlıyoruz.

Ev �ç� oyunlar (Mangala, janga, akıl oyunları,
monopoly vb.)

Karakalem, suluboya ve yağlıboya g�b� res�m
etk�nl�kler� �le çocuklarımızın yaratıcı
yetenekler�n� ortaya çıkarmasını ve res�m
alanında kend�ler�n� gel�şt�rmeler�n�
sağlıyoruz.

29 Ek�m, 23 N�san, 30 Ağustos g�b� öneml�
günler�m�zde çocuklarımızın m�ll� değerler�n�
öğrenmes�n� ve unutmamasını sağlıyoruz.

Trabzon İl� Faal�yetler�nden Örnekler
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Takı tasarımı, am�gurum�, kasnak, kanev�çe
g�b� el �ş� etk�nl�kler�m�z �le çocuklarımızın
yetenekler�n� ortaya çıkarıyor ve ürett�kler�
ürünler� serg�leyerek özgüvenler�n�
destekl�yoruz.

Ahşap sanatı atölyeler� �le ahşaptan abajur
g�b� ürünler üreterek çocuklarımızın yaratıcı
yetenekler�n� ortaya çıkarıyor ve ürett�kler�
ürünler� serg�leyerek özgüvenler�n�
destekl�yoruz.
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Ceren (15 yaş), 2020 yılında D�yanet İşler� Başkanlığı İl Müftülüğünün düzenled�ğ�
Yazıyorum-Ç�z�yorum Etk�nl�ğ�nde yazıyorum dalında b�r�nc� oldu.

Trabzon İl�ndek�
Çocuklarımızın Başarıları

Berat (11 yas), 2020 yılında Türk�ye Satranç Federasyonu'nun düzenled�ğ� 7-12 yaş
grubu Satranç Turnuvası'nda Trabzon �l�nde üçüncü oldu.

Fatmanur (20 yaş) 2019 yılında L�tvanya'da düzenlenen uluslararası b�r res�m
yarışmasında b�r�nc� oldu.

Fat�h Çocuk Evler� S�tes�nde kalmakta olan çocuklarımız 2019 yılı kışında En İy� Kardan
Adam Yarışmasında yaptıkları Kardan Adam a�les� �le b�r�nc� oldu.

Ayşe (18 yaş), AB'y� Anlat Kısa Öykü Yarışmasında Türk�ye �k�nc�s� oldu.



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

e-Devlet ve Web S�tem�zden 7/24
Ulaşab�leceğ�n�z H�zmetler�m�z

Sunulan Hizmet e-Devlet ailevecalisma.gov.tr



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

Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğü


