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Mart ayı baharın müjdec�s�, doğanın canlanmaya
başladığı aydır. Uyuyan toprağın ısınıp uyanması
�le b�rl�kte, bahar ayları �nsanlar �ç�n de
d�nlenmen�n, yen�lenmen�n, geleceğe umutla
bakmanın gerçekleşt�ğ� zaman d�l�mler�d�r. 

Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğümüzün 2021
Mart ayı e-bülten�nde, çocuklarımız �ç�n
yaptığımız çalışmaları s�z�nle paylaşmanın
sev�nc�n� yaşıyoruz. 

Bakanlık olarak, toplumun temel�n�n a�le olduğu
gerçeğ�nden hareketle çocuk pol�t�kamızın
odağına a�le yanında destek h�zmetler�n�
yerleşt�rd�k. Kuruluş bakımından a�le yanına
dönüş ve a�le yanında destek h�zmetler�m�z
sayes�nde, son yıllarda kuruluş bakımındak� çocuk
sayısını öneml� oranda azaltmayı başardık. Türk�ye,
sah�p olduğu çocuk nüfusu �le Dünyanın sayılı
ülkeler� arasında yer almasına rağmen korunma
altındak� çocuk sayısının en az olduğu ülkeler
arasında. 

A�le Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı, 18 Mart
Çanakkale Zafer’�n�n 106. Yıl dönümü ve Şeh�tler
Günü münasebet�yle “Anadolu Gönül Yolu-81
Genç 81 Bayrak” etk�nl�ğ� düzenled�. Etk�nl�k
kapsamında Çanakkale Zafer�ne katkıda bulunan
ülken�n her köşes�nden gelen askerler�, şeh�tler�,
gaz�ler� tems�len 81 İlden 81 bayrağın, Bakanlık
bünyes�ndek� kuruluşlarda kalan gençler
aracılığıyla Çanakkale Şeh�tl�ğ�nde buluşması
sağlandı.

Mart ayı bülten�m�zde, Genel Müdürlüğümüzün
yen� b�r çalışmasını s�zlerle paylaşmaktan
memnun�yet duyuyoruz. 

Mart

Çocuk alanında sunulan h�zmetler�n
ayrıntılı b�r şek�lde kamuoyu �le
paylaşılması �ç�n Çocuk Pol�t�kaları Ser�s�
adıyla yayın hayatına başlayan çalışmanın
�lk k�tapçığında Türk�ye’de Çocuk Koruma
H�zmetler�ne Tar�hsel Bakış, Çocuk İhmal
ve İst�smarı Ned�r?, Bakanlığın Çocuk
İhmal ve İst�smarı Konusunda Koruma,
Bakım, Önleme Ve Rehab�l�tasyon
H�zmetler� İle İlg�l� Kurumsal Yaklaşımı,
Çocuk İhmal ve İst�smarı Konusunda
Bakanlığın H�zmetler�, Çocuk İhmal ve
İst�smarına Yönel�k Özel Uygulamaları
başlıkları yer alıyor. 

Çocuk h�zmetler�ne �l�şk�n uygulamaların
etk�nl�ğ�n�n artırılması ve alanda görev
yapan çalışanların donanım kazanması �ç�n
düzenlenen uzaktan eğ�t�mlere Mart
ayında da devam ed�ld�.

Bülten�m�zde bunların yanı sıra Oyun ve
Oyuncaklar konulu çocuk dostu söyleş�s�,
Mob�l Çocuk Sosyal H�zmet uygulaması
kapsamında yapılan çalışmalar başta
olmak üzere �ller�m�zdek� çocuklarımıza
yönel�k çalışmaları yer alıyor.

Çalışmalarımıza can veren 81 �l�m�zden bu
ay e-bülten�m�zde Batman, B�lec�k, Burdur,
Çankırı, İzm�r, R�ze, Van �ller�ne a�t çocuk
alanında çalışmalarımız yer alıyor. 

Bülten�n hazırlanmasında emeğ� geçenlere
teşekkür ed�yorum.

Zel�ha SAĞLAM
Çocuk H�zmetler� Genel Müdürü

Çocuk H�zmetler�nde Mart
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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

1

Türk�ye Çocuk Nüfusu
(2020)

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

6.121.707    6.526.593    6.419.937     3.682.420  



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

134.400

7.964

13.424

Bakım H�zmet� Sağlanan Çocuk Sayısı
2.682

Çocuk Evler� S�tes�

Çocuk Evler�

ÇODEM

Bakılan

Çocuk

Sayısı

6.126

Kuruluş

Sayıları

5.937

1.361

111

1.193

65

Kuruluş

Türler�

RAKAMLARLA ÇOCUK HİZMETLERİ
(Şubat 2021)
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bu güne kadar toplam 55.205 hak sah�b�
genç yararlandı.

1988 yılından 2002 yılına kadar 21.302 hak
sah�b� bu kapsamda �şe yerleşt�r�ld�. 2003-
2020 yılları arasında toplam �şe yerleşt�r�len
genç sayısı büyük b�r artış �le 33.903 oldu.
2020 yılında toplam 1.470 k�ş�
kadro/poz�syona yerleşt�r�ld�. 

2018 yılında yapılan yasal düzenleme �le
gençlere mühend�s, öğretmen, hemş�re,
avukat, tekn�ker vb. mezun oldukları
alanlara göre atanma �mkânı get�r�ld�. Aynı
yasal düzenleme �le daha önce ataması
yapılan 2.250 genc�n unvan değ�ş�kl�ğ�nden
faydalanması sağlandı. Ayrıca Özel Sektör
İst�hdam Teşv�k� Uygulaması �le 4.403 farklı
�ş kolunda 4.596 genc�n �st�hdamı
gerçekleşt�r�ld�.

Koruma altındak� çocukların meslek� �lg�,
becer� ve yetenekler�n�n desteklen�p
gel�şt�r�lmes�n�n amaçlandığı proje �le çeş�tl�
nedenlerle örgün eğ�t�me devam
edemeyen çocukların meslek� kurslara
yönlend�r�lmes� de sağlanıyor.

Bakım Sonrası İzleme ve Rehberl�k
B�r�mler�nde görev yapan meslek
elamanları tarafından gençlerle
karşılaştıkları sorunları çözmeler�nde
rehberl�k yapılıyor; �ht�yacı olanlara barınma
ve sosyal ekonom�k destek h�zmet�
sağlanıyor. 2020 yılında 2.210 gence Sosyal
ve Ekonom�k Destek sağlandı.
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26 Ocak 2021 tar�h�nde Cumhurbaşkanlığı
Küll�yes�nde gerçekleşt�r�len Sosyal Atama
Tören� �le ataması yapılan gençler�m�z yen�
görevler�ne başladı. Gençler, şubat ayı
�t�bar�yle kend�ler� �ç�n hazırlanan �ş
hayatına uyum sem�nerler�ne katıldı.

Sem�nerler �le �lk defa kamu görevl�s� olarak
göreve başlayacak olan gençler�n çalışma
koşulları �le uymaları gereken hak ve
yükümlülükler� konusunda, �ş hayatına
b�l�nçl� b�r şek�lde başlamaları hedeflen�yor.

İş Hayatına Uyum Sem�nerler� çerçeves�nde
ver�len eğ�t�mler, Türk�ye genel�nde 81 �lde
bulunan A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler İl
Müdürlükler� koord�nes�nde, salgın koşulları
da d�kkate alınarak yüz yüze veya onl�ne
olarak gerçekleşt�r�ld�. Çocukların kurum
bakımından ayrıldıktan sonrak� yaşamlarını
başarılı şek�lde yürütmeler� �ç�n donanım
kazanmaları sağlanan projelerle, çocuklara
“Yaşam Becer�ler�”, “Çalışma Hayatı ve
Hukuk” konulu eğ�t�mler de ver�ld�.

Koruma/bakım tedb�r� kararı alınarak sosyal
h�zmet modeller�nden yararlanan gençler
yaşamlarının her anında desteklen�yor.
Gençler Genel Müdürlük koord�nes�nde 81
�lde kurulan Bakım Sonrası İzleme ve
Rehberl�k B�r�mler�nde görev yapan meslek
elemanları tarafından kurum bakımından
ayrıldıktan sonra da desteklen�yor.

2828 sayılı Kanunun Ek 1. maddes� �le
sağlanan  �st�hdam hakkından 1988 yılından

Ataması Yapılan Gençler, Uyum
Sem�nerler� İle İş Hayatına Hazırlanıyor

Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğü E-Bülten, Mart 2021 , Sayı: 9



Bakanlık olarak temel hedef�m�z, çocuğun
üstün yararını sağlayab�lmek, çocuk
hakları doğrultusunda pol�t�kalar
gel�şt�reb�lmek. Bunu sağlayacağımız en
öneml� kurum a�le müesseses�d�r. Bakanlık
olarak en öneml� nokta, a�le odaklı b�r
çalışma yürüteb�lmek. Kuruluş bakımına
almak aslında b�z�m en son terc�h�m�z”
d�ye konuştu. 

Bakan Selçuk, “Trabzon Koruyucu A�leler
Buluşması”nda 30 koruyucu a�le �le b�r araya
geld�. Çevr�m�ç� gerçekleşen buluşmada
Selçuk, “Çocuklarımız s�zlerle beraber
sadece b�r a�leye sah�p olmuyor. B�zler de
s�zler� kazanmış oluyoruz. Büyük a�lem�z�n
b�r parçası oluyorsunuz” ded�.

AK Part� Kahramanmaraş M�lletvek�l� Hab�be
Öçal’ın koruyucu a�le olduğunu hatırlatan
Selçuk, “Geçenlerde kend�s�yle görüştüm..
‘Ev�m�ze güneş açtı g�b� h�ssed�yorum’ d�yor.
Bu mutluluğu görmek b�zler �ç�n ayrı b�r
mutluluk” �fadeler�n� kullandı.

Türk�ye’de çocukların nüfusun % 27’s�n�
oluşturduğunu bel�rten Bakan Selçuk “Onlar
b�z�m hem bugünümüz hem geleceğ�m�z.
Onları her türlü r�skten korumak ve en �y�
şek�lde m�ll� manev� değerler�m�z ışığında
yet�şt�rmek çok öneml�. 

Son 2 Yılda Kuruluş Bakımındak� Çocuk
Sayımız Azaldı

“Çocuğunu ekonom�k nedenlerle

b�ze tesl�m etmek �steyen

a�leler�m�ze sosyal ve ekonom�k

destek sağlayarak çocuklarımızın

kend� a�leler� yanında bakımlarını

sağlıyoruz.”

d�yen Selçuk, Türk�ye genel�nde 131.000
çocuğu Sosyal ve Ekonom�k Destek
H�zmet�yle (SED) öz a�leler�n�n yanında
destekled�kler�n� kaydett�.
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Sosyal ve Ekonom�k Destek H�zmet� dışında
çocukları kuruluş bakımına aldıklarına
d�kkat çeken Bakan Selçuk “Kuruluş
bakımında 14 b�ne yakın çocuğumuz var.
Hep şunu d�yorum; çocuk konusundak�
başarımız, kuruluşlardak� çocuk sayısı
değ�l; koruyucu a�lelere kazandırdığımız
çocuk sayımız. Amacımız kuruluş
bakımındak� çocuk sayımızın artması değ�l
azalması. Son 2 senede kuruluş
bakımındak� çocuk sayımız azaldı”
şekl�nde konuştu.

Her çocuğun sıcak b�r yuvası olmasını
�sted�kler�ne vurgu yapan Bakan Selçuk,
“Koruyucu a�lel�k çok öneml� b�r müessese.
Buradan her b�r a�leye sev�nc�m�ze ortak
oldukları �ç�n teşekkür etmek �st�yorum.
Geçm�şten bugüne baktığımızda a�le
odaklı h�zmetler�m�zden yararlanan çocuk
oranımız % 39’lardan % 91’lere çıktı.
Destekler�m�z� yüzde 86 oranında y�ne
doğrudan annelere ver�yoruz. B�l�yoruz k�
anneler�m�z verd�ğ�m�z destekler� öncel�kle
çocukları �ç�n harcıyorlar. Burada poz�t�f b�r
ayrımcılık yapıyoruz” ded�.

Koruyucu a�le faal�yet�n�n aslında herkes�n
ortak sorumluluğu olduğunu kaydeden
Bakan Selçuk,

Koruyucu a�leler�m�zle bölge toplantıları
da düzenl�yoruz. İy� uygulama örnekler�n�
de paylaşıyoruz. D�ğer b�r nokta da Sosyal
H�zmet Merkezler�m�z aracılığı �le b�z
çocuklarımızı �zlemeye devam ed�yoruz.
Bugün s�zlerle �y�l�ksever a�leler�m�zle
beraber�z. İnşallah s�zler�n sayısını rabb�m
daha da arttırsın. Rabb�m yeryüzünde
h�çb�r çocuğu mağdur ve mazlum
bırakmasın. Bakanlık olarak h�çb�r
evladımızı yalnız, k�mses�z h�ssetmes�ne
�z�n vermeyeceğ�z. Bu anlayışla sah�p
olduğumuz tüm �mkanlarla çalışmaya,
s�zlere sunduğumuz h�zmetler�
yükseltmeye devam edeceğ�z. A�leler�m�ze
destekler�nden dolayı her b�r�ne teker teker
teşekkür ed�yorum. Çocuklarımız s�ze
emanet” d�ye konuştu.

Programda konuşan Trabzon M�lletvek�l�
Bahar Ayvazoğlu, sıcak kollarını açmış b�r
devletle  karşı karşıya olduklarını bel�rterek,
şunları söyled�:

“S�zler çocuklara kend� yuvalarınızı

açıyorsunuz. B�z de olab�ld�ğ�nce

s�zler�n yanında olmayı hedefl�yoruz”

d�ye konuştu.

Salgın sonrasında da farkındalık
çalışmalara hız kazandırmayı planladık-
larını kaydeden Selçuk, “İller�m�zde
koruyucu a�le kahvaltıları, p�kn�kler, �ftarlar
g�b� sosyal etk�nl�klerle koruyucu
a�leler�m�zle daha fazla b�r araya gelmek
�st�yoruz. 

“Evlatlarımıza yuvalarını açmaları,

onları sah�plenmeler�nden dolayı

ayrıca teşekkür ed�yorum. Güzel ve

başarılı çalışmalara �mza attığı �ç�n

kadın olarak Bakanımızla gurur

duyuyorum.”

Karaden�z Tekn�k Ün�vers�tes� Rektörü
Hamdullah Çuvalcı da Bakanlığın çok güzel
h�zmetler �fa ett�ğ�n� ve bunlardan b�r�s�n�n
de koruyucu a�le uygulaması olduğunu
söyled�. Çuvalcı, bu anlamda hem Bakan
Zehra Zümrüt Selçuk’a hem de a�lelere
teşekkür ett�.
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Anadolu Gönül Yolu-81 Genç 81 Bayrak
Etk�nl�ğ� �le Türk�ye’n�n Dört B�r Yanından
Gelen Bayraklar Çanakkale’ye Ulaştı

A�le Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı 18 Mart Çanakkale Zafer�’n�n 106. yıl dönümü ve
Şeh�tler Günü münasebet�yle “Anadolu Gönül Yolu-81 Genç 81 Bayrak” etk�nl�ğ� düzenled�.

Etk�nl�k kapsamında Çanakkale Zafer�ne katkıda bulunan ülken�n her köşes�nden gelen
askerler�, şeh�tler�, gaz�ler� tems�len 81 İlden 81 bayrağın, Bakanlığımız çocuk bakım
kuruluşlarında kalan gençler aracılığıyla Çanakkale Şeh�tl�ğ�nde buluşması sağlandı.

81 İlden katılan 81 genc�n gerçekleşt�rd�ğ� etk�nl�k kapsamında 18 Mart 2021 tar�h�nde saat
15.15’te 7 bölgeden gelen bayraklar tesl�m alınıp 7 bayrak tar�h� alan �çer�s�ndek� 7 yerde
göndere çek�ld�.

Akden�z Bölges�nde Hatay’dan yola çıkan bayrak, sırasıyla Osman�ye, Kahramanmaraş,
Adana, Mers�n, Antalya, Burdur ve son olarak da Isparta’ya götürüldü. Oradan �se
Çanakkale’ye doğru yola çıkarıldı.
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Doğu Anadolu Bölges�n�n başlangıç �l� �se Ardahan… Oradan sırasıyla Kars, Iğdır, Ağrı, Van,
Hakkar�, Şırnak, B�tl�s, Muş, Erzurum, B�ngöl, Elazığ, Tuncel�, Erz�ncan, Malatya’ya g�den bayrak
buradan Çanakkale’ye ulaştırıldı.

Ege bölges�nde etk�nl�k Afyonkarah�sar’dan başladı. Den�zl�, Muğla, Aydın, İzm�r, Man�sa, Uşak,
Kütahya ve buradan Çanakkale'ye ulaştırıldı.

Güneydoğu Anadolu Bölges�nde S��rt’ten yola çıkan bayrak Batman, Mard�n, D�yarbakır,
Şanlıurfa, Adıyaman, Gaz�antep, K�l�s’ten son olarak Çanakkale’ye gönder�ld�.

İç Anadolu Bölges�nde Ankara’da başlayan etk�nl�k Çankırı, Kırıkkale, Kırşeh�r, Yozgat, S�vas,
Kayser�, Nevşeh�r, N�ğde, Aksaray, Karaman, Konya ve Esk�şeh�r’den Çanakkale'ye ulaştırıldı.

Karaden�z Bölges�nde �lk çıkış Artv�n’den oldu. Sırasıyla R�ze, Trabzon, Bayburt, Gümüşhane,
G�resun, Ordu, Tokat, Amasya, Çorum, Samsun, S�nop, Kastamonu, Bartın, Karabük,
Zonguldak’ta tesl�m alınan bayrak oradan Çanakkale’ye get�r�ld�.
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Çanakkale Zafer� ve Şeh�tler�
Anma Günü

Çanakkale zaferinin 106.
yılında tüm şehitlerimizi

rahmet ve minnetle anıyoruz.

18 Mart

Ümmühan, 14 yaşında.
Çanakkale Çocuk Evleri Sitesi



Kend�s�nden sorumlu b�r yet�şk�n�n refakat�
bulunmaksızın Türk�ye’ye gelen çocuklar,
refakats�z çocuk olarak değerlend�r�l�r.

Korunma ve bakım altına alınan refakats�z
çocuklar, öncel�kle a�le odaklı h�zmetlerden
yararlandırılmakta; bunun mümkün
olmadığı hallerde 0-12 yaş grubu çocuklara
ev t�p� bakım kuruluşlarında; 13-18 yaş
grubu çocuklara �se �ht�saslaştırılmış Çocuk
Destek Merkezler�nde bakılmaktadır.
Korunma ve bakım altında bulunan
çocuklardan a�les�nden ayrı düşmüş
olanların a�le bütünlüğünün sağlanması
amacıyla, a�leler�n�n tak�b� ve a�le
b�rleşt�r�lmes�ne yönel�k çalışmalar �lg�l�
kurumlarla �şb�rl�ğ�nde yapılmaktadır.

Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğü
tarafından, uygulamalardak� etk�nl�ğ�n
artırılması ve alanda görev yapan
çalışanların donanım kazanması �ç�n
eğ�t�mlere devam ed�l�yor.

Salgın kapsamında alınan önlemler
neden�yle b�r süre daha çevr�m�ç� olarak
yapılması planlanan eğ�t�mlerden b�r� de
Çocuk Destek Merkezler�nde ve Çocuk
Koruma İlk Müdahale ve Değerlend�rme
B�r�mler�nde görev yapan meslek
elemanlarına yönel�k düzenlend�.
Refakats�z Çocuklara Yönel�k Anka
Uygulayıcı Eğ�t�m�; Çocuk Destek
Merkezler�nde ve Çocuk Koruma İlk
Müdahale ve Değerlend�rme B�r�mler�nde
görev yapan 100 meslek elemanının
katılımıyla gerçekleşt�r�ld�. İk� gün süren
eğ�t�m�n açılışı, Çocuk H�zmetler� Genel
Müdürü Zel�ha Sağlam tarafından yapıldı.

Refakats�z Çocuklarla Çalışan Meslek
Elemanlarımıza Eğ�t�m Ver�ld�

Refakats�z Çocuklara Yönel�k
H�zmetler Nelerd�r?
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Ps�ko-sosyal destek ve müdahaley� �çeren
Anka Çocuk Destek Programı; Çocuk
H�zmetler� Genel Müdürlüğü
tarafından, Çocuk Destek Mer-
kezler�nde korunma ve bakım
altında bulunan çocuklar ve 
a�leler�ne yönel�k uygulanmak 
üzere gel�şt�r�ld�. Çok yönlü yaklaşım
ve müdahaley� amaçlayan program;
B�reysel İht�yaç ve R�sk Değerlend�rme
Formu (BİRDEF), Grup Çalışmaları, B�reysel
Danışmanlık, A�le Çalışmaları, Destekley�c�
Ortam B�leşenler�, Destekley�c� Personel
İç�n Yaklaşım İlkeler�, Kr�ze Müdahalede
Kurumsal Yaklaşım adı altında
yapılandırılmış b�leşenlerden oluşuyor.

Anka Çocuk Destek Programı; korunmaya
�ht�yacı olan, sokakta sosyal tehl�kelerle
karşı karşıya bulunan çocuklar �le refakats�z
olarak ülkem�zde bulunan çocuklara
uygulanıyor. Çocukların b�reysel farklılıkları
ve �ht�yaçlarını odağa alarak yapılandırılan
program �le çocuklara ps�ko-sosyal destek
h�zmet� ver�l�yor. Özel olarak eğ�t�ml�
meslek elemanları tarafından bu çerçevede
yapılacak uzun soluklu çalışmalarla
olumsuz yaşam deney�m-ler�nden
kaynaklanan örselenme ve davranış
bozukluklarının sağaltılarak, çocukların
a�leler� ve sosyal çevreler� �le uyum
sağlamaları hedeflen�yor.

                   Korunma ve bakım altına alınarak
                        temel sosyal h�zmetlere er�ş�m� 
                           sağlanan refakats�z çocuklara
                      yönel�k yapılandırılmış b�r ps�ko-
                    sosyal destek program �ht�yacı �le 
              başlayan çalışmalar sonucunda 2018
            yılında Anka Çocuk Destek Programı,
refakats�z çocuklara uyarlandı. Hal� hazırda
uygulanması devam eden programa
yönel�k uygulayıcı eğ�t�mler�ne devam
ed�l�yor.

Anka Çocuk Destek Programı Uygulayıcı
Eğ�t�mler�n�n, çocuklarla doğrudan
çalışmakta olan personele katkı sağlamakta
ve çocuklara yönel�k sunulan ps�ko-sosyal
destek h�zmet�nde yol göster�c� b�r kaynak
araç olmaktadır.

Refakats�z çocuklara yönel�k uyarlanan
Anka Çocuk Destek Programı; beslenme,
sorun çözme, arkadaşlık �l�şk�ler�, �let�ş�m
becer�ler�, bağımlılık, duyguları tanıma, öfke
ve stres yönet�m�, hayır deme becer�ler�,
başkalarına saygı, toplumsal kurallar,
günlük yaşam, temel sağlık ve bulaşıcı
hastalık modüller�nden oluşuyor.
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Çocuklar ve engell�ler başta olmak üzere
özel pol�t�ka gerekt�ren toplum
kes�mler�n� korumak, bakım ve
rehab�l�tasyonlarını desteklemek, sosyal
devlet olmanın b�r gereğ�d�r.
Bakanlığımız tarafından özell�kle engell�
çocukların sosyal hayatın her safhasında
yer almaları �ç�n çalışmalar sürdürülüyor.

M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı’na bağlı resm� özel
eğ�t�m okulları, özel eğ�t�m sınıfları
öğrenc�ler� �le yaygın kurs�yerler�n
evler�nden okullarına er�ş�m�n�n
sağlanması amacıyla yürütülen, ancak,
uzaktan eğ�t�mle beraber b�r süre ara
ver�len Taşımalı Eğ�t�m Projes�ne,
okulların açılmasıyla tekrar başlanıldı.

Özel gereks�n�ml� çocuklarımızın
eğ�t�me er�ş�m� önemsen�yor ve
a�leler�n�n yanında olmaya devam
ed�l�yor. Hayata geç�r�len Engell�
Öğrenc�ler�n Okullarına Ücrets�z
Taşınması Programı �le özel eğ�t�me
gereks�n�m duyan çocuklarımızın
er�ş�leb�l�r serv�s araçlarıyla okullara
ücrets�z er�ş�m�n�n sağlanması �ç�n
a�leler�m�ze destek sağlanıyor.

Programdan tüm engell� gruplar
(görme, �ş�tme, ortoped�k, ot�zm,
z�h�nsel) yararlanab�l�yor.

Bakanlık olarak, engell� öğrenc�ler�n
okullarına daha kolay er�ş�mler�n�n
sağlanması,  okullaşma  oranlarının  artı-

rılması, eğ�t�m ve öğret�m�n teşv�k ed�lmes�,
engell� öğrenc�ler�m�zde okul sevg�s�n�n
oluşması, öğrenc�ler�n ulaşımda yaşadıkları
sorunların g�der�lmes� hedeflen�yor. Salgın
sürec�nde okulların uzaktan eğ�t�m s�stem�ne
geçmes�yle b�r süre ara ver�lm�şt�. Okulların
açılmasıyla beraber tekrar çocuklarımızı
ücrets�z olarak evler�nden okullarına er�ş�mler�
sağlanıyor. 

Özel Gereks�n�ml� Çocuklarımızın
Okullarına Er�ş�m�n� Ücrets�z Olarak
Sağlıyoruz

Taşımalı Eğ�t�m Projes� kapsamında

2019-2020 öğret�m yılında yaklaşık

117.000 özel gereks�n�ml� çocuğumuzun

okullarına er�ş�m� sağlandı.
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A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı,
çocuk alanında sunduğu h�zmetler� ayrıntılı
şek�lde kamuoyu �le paylaşmak �ç�n yen� b�r
yayın ser�s�n� hayata geç�rd�. Ser�n�n �lk
yayınında Bakanlığın çocuk �hmal� ve
�st�smarına yönel�k kurumsal yaklaşımı ele
alındı.

Çocuk Pol�t�kaları Ser�s� adıyla yayın
hayatına başlayan çalışmanın �lk
k�tapçığında “Türk�ye’de Çocuk Koruma
H�zmetler�ne Tar�hsel Bakış”, “Çocuk İhmal
ve İst�smarı Ned�r?”, “Bakanlığın Çocuk
İhmal ve İst�smarı Konusunda Koruma,
Bakım, Önleme ve Rehab�l�tasyon
H�zmetler� İle İlg�l� Kurumsal Yaklaşımı”,
”Çocuk İhmal ve İst�smarı Konusunda
Bakanlığın H�zmetler�”, “Çocuk İhmal ve
İst�smarına Yönel�k Özel Uygulamaları”
başlıkları yer alıyor.

K�tapçıkta, doğrudan çocuk �hmal ve
�st�smarı �le mücadeleye �l�şk�n pol�t�ka ve
tedb�rler de anlatılıyor. Bu kapsamda;

Çocuk İşç�l�ğ�yle Mücadele B�r�mler�n�n
81 �lde yaygınlaştırılması, 
Yerelde çocuk �şç�l�ğ� �le mücadele
alanında çalışan �lg�l� kurum ve
kuruluşlarla �ş b�rl�ğ� ve koord�nasyonun
gel�şt�r�lmes� �ç�n Çocuk İşç�l�ğ�yle
Mücadele B�r�mler�n�n daha etk�n hale
get�r�lmes�,
R�sk altındak� çocuklara yönel�k
ps�koloj�k destek programlarının
yaygınlaştırılması ve bakım h�zmetler�n�
�ht�saslaştırmaya devam ed�lmes�, 
Alanda çalışan personel�n n�tel�ğ�n�n ve
n�cel�ğ�n�n artırılması, 
Korunmaya �ht�yacı olan çocuklara
yönel�k a�le odaklı h�zmetler�n
gel�şt�r�lmes� ve yaygınlaştırılması,
Erken çocukluk dönem�nden başlamak
üzere çocuklara �hmal, �st�smar ve ş�ddet
konularında farkındalık eğ�t�mler�n�n
ver�lmes�,
Çocukların yaşam becer�ler�n�n
güçlend�r�lmes�,
Çocukların sağlıklı gel�ş�mler�ne yönel�k
b�l�msel araştırmalar yapılması,
Okullarda ve sosyal h�zmet
merkezler�nde sağlık, beslenme, hukuk
ve sosyal medya okuryazarlığı
becer�ler�n� güçlend�recek program ve
faal�yetler�n yürütülmes�, 
Çocukların, sağlıklı gel�ş�mler�n� olumsuz
etk�leyecek oyun ve d�j�tal uygulamalar
�le k�tap, sosyal medya g�b� yayın
�çer�kler�nden korunmasına yönel�k
tedb�rler alınması,
Çocukların d�j�tal r�sklerden, yazılı ve
görsel medyanın zararlarından
korunmasına yönel�k çalışmaların
artırılması,

“Çocuk Pol�t�kaları Ser�s�” Yayın
Hayatına Başladı

Doğum önces�nden başlamak üzere
anne baba eğ�t�mler�n�n artırılması,
Anne babalara yönel�k olarak çocukların
yaş ve gel�ş�m düzeyler�ne uygun
beslenme, büyüme, eğ�t�m ve oyun
�çer�kl� materyaller�n gel�şt�r�lmes�, 
Çocukların f�z�ksel, sosyal ve z�h�nsel
gel�ş�mler�n� destekley�c� kültürel,
sanatsal, b�l�msel ve sport�f faal�yetler�n
özend�r�lmes�, yaygınlaştırılması ve
er�ş�leb�l�r hale get�r�lmes�,
Kırsal bölgelerde yaşayan çocuklar �ç�n
koruyucu ve önley�c� h�zmetlere er�ş�m�n
artırılması ve fırsat eş�tl�ğ�n� sağlamaya
yönel�k çalışmalar yapılması,
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Bakanlığın çocuk �hmal ve �st�smarı
konusunda yürüttüğü koruyucu önley�c�
faal�yetler, eğ�t�m ve danışmanlık
h�zmetler�, a�le odaklı h�zmetler, bakım
h�zmetler� ve sosyal rehab�l�tasyon
h�zmetler�n�n de anlatıldığı Çocuk
Pol�t�kaları Ser�s�n�n �lk yayınının meslek�,
akadem�k ve gönüllü faal�yetlere katkı
sağlaması hedeflen�yor.

sı; a�lelere yönel�k b�lg�lend�r�c� ve çözüm
üret�c� eğ�t�mler�n düzenlenmes�; çocuklara
yönel�k ps�kososyal destek h�zmetler�n�n
gel�şt�r�lmes� g�b� pol�t�kalar oluşturulduğu
vurgulandı.

K�tapçığa web sayfamızdan ulaşab�l�rs�n�z.

Çocuk Destek Merkezler�n�n (ÇODEM)
yaygınlaştırılması, 
Suç mağduru ve suça sürüklenm�ş
çocuklara yönel�k etk�n b�r
rehab�l�tasyon programı uygulanması
hedefler�ne yer ver�ld�.

K�tapçığın sonuç bölümünde, çocuk
koruma alanında kamuoyu farkındalığı
oluşturarak çocuğa yönel�k herhang� b�r
�hmal ya da �st�smar olmadan çocuğun
kend�s�, a�les� ve çevres�nden kaynaklı sorun
ya da �ht�yaçlarının tesp�t ed�lmes�; bu
�ht�yaçların ya da sorunların kurumlar arası
�ş b�rl�ğ� �le g�der�lmes�; r�sk har�taları �le
erken müdahale s�stemler�n�n oluşturulma-

13
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Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğümüz
tarafından gerçekleşt�r�len Çocuk Dostu
Söyleş�ler devam ed�yor. Söyleş� d�z�s�n�n
üçüncüsünde Çocuk Dostu Oyun ve
Oyuncaklar konusu ele alındı.

Şöyleş�, Genel Müdür Zel�ha Sağlam ve
uzman konukların katılımıyla gerçekleşt�r�ld�.
A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı
YouTube Kanalından canlı olarak yayınlanan
ve çocuk gel�ş�m�nde, oyun ve oyuncakların
etk�s�n�n konuşulduğu yayına Doç. Dr. Seda
TOPÇU, Uzm. Ps�kolog Mehmet TEBER, Dr.
Zeynep Saf�ye Bak� NALCIOĞLU, Okul Önces�
Öğretmen� Kübra ERTÜRK katıldı.

Söyleş�de; kavramsal olarak oyun ve
oyuncaklar, d�j�tal çağda oyunlar ve zararlı
oyunların çocuk gel�ş�m�ne etk�s�,
çocuklarımızın yaşlarına göre oyun ve
oyuncak seç�m�, ebeveyn çocuk �l�şk�s�nde
oyunların rolü, geleneksel oyunların
yaşatılmasının a�le �l�şk�ler� ve toplumsal
b�rl�ktel�ğ�n güçlend�r�lmes�ndek� etk�s�,
konularına yer ver�ld�. 

Sorunların çözümünde �şb�rl�ğ� ve ortak
akla önem ver�ld�ğ�n� vurgulayan Sağlam,
d�ğer kamu kurum ve kuruluşlarımız,
ün�vers�teler�m�z, s�v�l toplum
kuruluşlarımızla �st�şare �ç�nde çocuk
alanında çalışmaya devam edecekler�n�
söyled�.

Söyleş�n�n açılış konuşmasını yapan Genel
Müdür Sağlam, Çocuk H�zmetler� Genel
Müdürlüğünün tarafından koruyucu
önley�c� faal�yetler� kapsamında d�j�tal
hayatın her türlü olumsuz etk�s�ne karşı
çalışmalar yürütüldüğünü, sosyal medya
çalışma grubu tarafından d�j�tal ve görsel
medyada çocuklar �ç�n zararlı olan �çer�klere
anında müdahale ed�ld�ğ�n� söyled�. Sağlam
konuşmasında "Ayrıca 0-6 yaş grubu
çocuklarımızın yaşlarına ve gel�ş�mler�ne
uygun k�tap l�steler� oluşturuyoruz. Çocuk
k�taplarını, oyun ve oyuncakları, telev�zyon
ve sosyal medyadak� çocuklara yönel�k
�çer�kler� yakından tak�p ed�yoruz. Bu
konuda 7'den 70’e herkes�n b�l�nçlenmes�
b�zler�n öncel�ğ�” d�ye �fade ett�.

Çocuk Dostu Söyleş�ler “Oyun ve
Oyuncaklar” Temasıyla Gerçekleşt�
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Oyun ve oyuncakların çocukların
gel�ş�m�nde öneml� b�r role sah�p
olduğunun vurgulandığı söyleş�de,
oyuncakların çocukların çevreyle etk�leş�m
kurmasında b�r araç olduğu ve etk�leş�m�n
en öneml� öğrenme yöntemler�nden b�r�
olduğu kayded�ld�.

Çocukların ebeveynler� başta olmak üzere
yet�şk�nlerle kurdukları �l�şk�de oyunu da
kullandıkları, bu sayede çocukların duygu
ve �ht�yaçlarını �fade etme konusunda
gerekl� desteğ� bulab�ld�kler�ne değ�n�ld�.

Çocuklar �ç�n oyunun sadece b�r zaman
geç�rme aracı değ�l, barınma, yemek  yeme, 

uyuma g�b� öneml� b�r yaşam akt�v�tes�
olduğunun altının ç�z�ld�ğ� yayında;
çocukların rekabet ve üretkenl�k g�b� pek
çok olguyu oyunlar sayes�nde
deney�mleyeb�ld�kler� paylaşıldı. Söyleş�de,
oyun ve oyuncakların çocuklar �ç�n b�r
eğlence aracı olmasının yanı sıra yaşamsal
öneme sah�p olduğu vurgusu yapıldı.

D�j�tal araçların kullanımıyla b�rl�kte
çocukların d�j�tal oyunlarla tanıştığının
hatırlatıldığı yayında, bu konuda farkındalık
gel�şt�rmek ve oyun seç�m�nde a�leler�n
d�kkat etmes� gereken konular ve
çocukların r�sklere karşı korunmasına
yönel�k yapılması gerekenler d�le get�r�ld�.

15
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Oyun, Oyuncak ve Çocuk

Oyun çocuğun �ş�d�r. Çocuk b�r duruma alışmaya
çalıştığında ya da kend�n� �fade etmek �sted�ğ�nde
oyun oynar. Oyun, çocuğun en güzel öğrenme
ortamıdır. Ps�koloj�k olarak ferahladığı b�r süreçt�r.

Doğduklarında �lk oyunlar, anne ve babanın
gülmes�, konuşması ve m�m�kler�ne verd�ğ�
tepk�lerd�r. Kavrama yeteneğ�n�n gel�şmes� ve
d�kkatler�n�n farklı nesnelere yönelmes�yle önce
ses çıkaran ve kolay kavranab�len oyuncaklarla
oynarlar. İlerleyen aylarda üst üste konulan
küpler, �ç �çe geçen halkalar, bez k�taplar ve nesne
kartları sevd�kler� oyuncaklardan olur.

Emekleme ve yürümen�n başlamasıyla odaları,
dolapları ve çevrey� keşfe başlarlar. Evdek� her
materyal b�r oyuncaktır. 2 parçalı puzzle, büyük
parçalı legolar, bol res�ml� k�taplar bu ayların en
sev�len oyuncaklarındandır.

2 yaş �t�bar�ye duyusal oyunlar ve su �le oyunlar en
sevd�kler� etk�nl�klerdend�r. Evc�l�k, doktorculuk
g�b� takl�t oyunlarına başlarlar. Yaş büyüdükçe 3-4
parçalı puzzle yapmaya ve küçük boyutlu
legolarla oynamaya başlarlar.

3 yaştan sonra kuralları öğrenmeye başlarlar, kutu
oyunlarını severler, oyundak� d�kkat süreler� uzar.
Küçük motor gel�ş�m� de gel�şt�ğ� �ç�n yırtma,
yapıştırma, kesme, boyama g�b� etk�nl�kler en
sevd�kler�d�r. Zıplamalı, koşmalı büyük kas motor
becer�ler�n� gel�şt�ren oyunlar bu yaşta
vazgeç�lmezd�r.

Ebeveynler oyuncak seç�m� yaparken, öncel�kle
gel�ş�mde b�reysel farklılıkların olduğunu
unutmamalı, her çocuğun kend�nce özel
olduğunu düşünmel� ve kend� çocuğunu
tanıyarak oyuncaklar almalıdır. Özell�kle �lk 2 yaşta
yutma tehl�kes� olab�lecek ya da sağlıklarına zarar
vereb�lecek oyuncak alınmamalıdır. Ahşap, örgü
ya da dolgu oyuncaklar daha sağlıklıdır. 

Daha doğmadan odasını oyuncakla dolduran,
henüz b�r oyuncakla doya doya oynamadan
yen�s�n� alan ebeveynler çocuklarının doyumsuz
büyüyeceğ�n� gözden kaçırırlar. Çocuk b�r
oyuncağı �stemel�, elde etmek �ç�n bell� b�r süre
beklemes� gerekt�ğ�n� b�lmel�d�r. Bunlar hayata
alıştırma konusunda öneml� öğret�lerd�r. Ayrıca
b�rden tüm oyuncakları çocuğun önüne yığmak
daha çabuk sıkılmasına ve d�kkat�n�n
dağılmasına sebep olur. Az oyuncak çocuğun
daha �y� keşfetmes�n� ve daha uzun süre
oynamasını sağlar. Bel�rl� aralıklarla oyuncakların
b�r kısmını saklayıp unutmasını sağlamak sonra
değ�ş�m yapmak hem ebeveynler�n bütçes�ne
destek olacak hem de çocuğun özled�ğ�
oyuncağa tekrar kavuşma mutluluğu yaşamasını
sağlayacaktır.

Ebeveynler keşfetme sürec�nde çocuğu özgür
bırakmalı; kend�ne zarar verecek b�r durum
olmadığı sürece bakmasına, dokunmasına,
g�tmes�ne, koşup oynamasına fırsat vermel�d�r.
Sürekl� "terleme, k�rlenme, dokunma, koşma"
g�b� telk�nler çocuğun key�fle oyun oynamasının
ve enerj�s�n� atmasının önüne geçer.  

Çocuklar oyun kurmayı ebeveynler� �le oynayarak
öğren�rler ve zamanla kend� hayal güçler�n� de
katarak oyun kurarlar. Oyun ebeveynler �ç�n sıkıcı
ve zorunluluk olarak görülmemel�; zevk almaya,
çocuğa bunu h�ssett�rmeye ve ver�ml� vak�t
geç�rmeye özen göster�lmel�d�r. Unutmayalım k�,
ebeveynler çocuklarıyla vak�t geç�rmed�kler�nde
çocuklar hırçınlaşarak o vakt� anne-babalarından
her türlü alır.

Kübra Güntay ERTÜRK

Okul Önces� Öğretmen�
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Eğlenme, Gel�ş�m, Eğ�t�m ve İy�leşme Aracı Olarak

Oyunlar

Oyunla �lg�l� b�rçok tanım var ama oyunu oyun
yapan en temel şey amacının eğlence olması.
Eğlenmek amacıyla yapılan �şlere oyun d�yoruz.
B�r eğ�t�me eğlence katab�l�r�z ama o b�r
eğ�t�md�r. Çocukların dünyasında oyunun büyük
b�r önem� var. Çünkü onlar doğuştan oyun
oynama arzusu, oyun aşkıyla dünyaya gel�yorlar. 

Oyun çocuğu sadece eğlend�rmez, oyunun b�rçok
�şlev� vardır. Bunlardan �lk� gel�ş�m �şlev�d�r. İnce
motor, kaba motor becer�, sosyal ve duygusal
becer�ler oyun �le gel�ş�r. Beştaş oynarken �nce
motor becer�ler�, sek sek oynarken tek ayak
üzer�nde durma, zıplama, havada kend�n�
döndüreb�lme, eğ�lme-kalkma g�b� hareketlerle
kaba motor becer�ler� gel�ş�r. Sıra bekleme, grup
kurma, grup hal�nde hareket etme, planlama
yapma g�b� faal�yetlerle sosyal becer�ler gel�ş�r.
Her oyunun �çer�s�nde çok fazla duygu vardır. Her
oyunda hesaplama vardır. "İp nereye geld�ğ�nde
zıplamam gerek�yor? Bu mermer� ne kadar hızlı
atarsam 3 numaraya denk get�r�r�m? g�b�
hesaplar yaparız. Yan� oyun b�l�şsel gel�ş�me de
h�zmet eder.

Oyunun �k�nc� �şlev� eğ�t�md�r. Yapılan tüm
araştırmalarda görüyoruz k� çocuklar oyun �ç�nde
daha çabuk öğren�yorlar. Eğ�t�mde drama,
eğ�t�m�n oyunlaştırılması �le �lg�len�r. Matemat�ğ�,
fen b�lg�s�n� ve d�ğer tüm dersler� oyunla öğretme,
günümüzde çok popüler, çünkü �ş�n �çer�s�ne
oyun g�rd�ğ�nde çocuğun öğrenmes� hızlanıyor.
Renkler�, şek�ller�, sayıları, uzak-yakın, sıcak-soğuk
g�b� kavramlar, oyun �çer�s�nde öğren�l�r.

Oyunun üçüncü �şlev�, �y�leşt�rme �şlev�d�r. Oyun
çocukların doğal �y�leşt�r�c�s�d�r. Oyun her
çocuğun ceb�ne konulmuş b�r terap�stt�r.
İnsanlık onb�nlerce yıldır var, ama terap� yüz
yıldır var. Çocuklar ne yapıyordu geçm�ş
dönemde, acılarıyla mı büyüyordu? Hayır!
onların ceb�nde çok temel b�r �y�leşme aracı var:
Oyun. Oyun varsa çocuk �ç�ndek� öfkey� dışarı
çıkarab�l�r. İç�ndek� karmaşayı oyuna yansıtab�l�r.
B�r nev� oyun çocuk �ç�n dışa atım
mekan�zmasıdır.

Kısacası b�zler�n çocuğun gel�ş�m�n�, eğ�t�m�n� ve
ps�koloj�k sağlığını desteklemek �ç�n oyuna daha
çok �ht�yacımız var. Çocuğun oyun alanlarını ve
oyun zamanlarını arttırmak durumundayız. 

Uzm. Ps�kolog Mehmet TEBER

Kl�n�k Ps�kolog, Oyun Terap�st�, Oyun

Terap�st� Eğ�t�mc�s�
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D�j�tal Teknoloj�ler�n Çocuklara Etk�s� ve D�j�tal

Oyunlar

Okul önces� dönem (0-6 yaş) gel�ş�m�n�n tüm
evreler� açısından “kr�t�k pencere” dönem�d�r.
Nöronal gel�ş�m, b�l�şsel özell�kler�n şek�llenmes�n�
sağlar ve etk�ler�n� yaşam boyu sürdürür. Bu
dönemdek� deney�mler beyn�n gel�ş�m�n�
şek�llend�r�r. Amer�kan Ped�atr� Akadem�s� ekran
aracılığıyla medya kullanımına �l�şk�n son
öner�s�nde; 18 aylık ve daha küçük çocuklar �ç�n
görüntülü sohbet dışında ekran medyası
kullanmaktan kaçınılmasını; 18 �la 24 aylık
çocuklar �ç�n �se çocuklarının gördükler�n�
anlamalarına yardımcı olmak �ç�n ebeveynler� �le
b�rl�kte ve yüksek kal�tel� medya kullanımını
tavs�ye etm�şt�r. 2 �la 5 yaş arası çocuklar �ç�n,
ebeveyn kontrolünde yüksek kal�tel� programların
günde 1 saatten fazla �zlenmemes� öner�s�nde
bulunmuştur.

Ekran aracılığıyla öğrenmey� değerlend�rd�ğ�m�z-
de: yalnızca 18 �la 24 aylık bebekler kavramanın
temel bel�rt�ler�n� göstermeye başlamaktadır.
Ancak öğrenmen�n öğren�len� tekrar etme
dışında, kavrama ve �çselleşt�rme adımları,
konuşmacının göz kontağı ve ortak d�kkat�
sayes�nde çocuk �le arasında sözel olmayan b�r
�let�ş�mde bulunmasıyla zamanla oluşur. 3 yaşına
kadar çocuklar telev�zyondan uyarı alab�l�r ve
öğreneb�l�rler ancak bu öğrenme görsel�n resm�n�
çekme yan� ezberleme yoluyla olmaktadır. Çocuk,
görüntü �le f�z�ksel olarak etk�leş�mde bulunamaz,
ekranın ortaya çıkardığı alana g�remez veya
hareket edemez. Küçük çocukların öğrenmek �ç�n
düşünme ve problem çözme becer�ler�n�
destekleyen materyal ve ek�pmanlarla doğrudan
b�r�nc� elden deney�me �ht�yaçları vardır. Okul
önces� dönemde �se (3-6 yaş) �y� tasarlanmış d�j�tal
eğ�t�m uygulamaları kullanmak öğrenmey� teşv�k
edeb�l�r.

Medya kullanımının d�kkat eks�kl�ğ�/h�perakt�v�te
bozukluğu benzer� davranışlarla �l�şk�l�
olab�leceğ�n� bel�rten çeş�tl� h�potezlerden en
çarpıcı olanı; d�kkat ağının üç b�leşen�nden (uyarı
verme-yönlend�rme-yönet�c� d�kkat) �k�nc�s� olan
yönlend�rme (oryant�ng) reflex�n�n �lk yaşlarda
baskın olması ve 4-8 yaş arası bunun yer�n�
yönet�c� d�kkat� s�stem�n�n almaya başlamasıdır.
Bu durumda d�j�tal medyaya maruz kalmanın
sürekl� olarak bebekler�n yönlend�rme refleks�n�
harekete geç�rd�ğ�, böylece bu s�stem�
güçlend�rd�ğ� ve yönet�c� d�kkat (yan� �zleme,
değ�şt�rme, düzenleme ve yorumlama)
s�stem�n�n gel�ş�m�n� potans�yel olarak bozduğu
öne sürülmekted�r. Araştırmacılar bunu
ekrandak� hızlı tempolu, sık kes�nt�ler ve
düzenlemeler�n (scan and sh�ft) sab�t uyarımı
akt�f olarak arayan b�r d�kkat st�l� oluşturmasıyla
açıklamaktadır.

Ebeveynler çocukların temel b�l�şsel becer�ler�n�
desteklemede çok öneml�d�r. Ebeveynler�n
çocuklarıyla olan etk�leş�mler�n�n n�tel�ğ� ve
m�ktarı ekran varlığında azalmaktadır. Ekran
karşısında geç�r�len süren�n çocukların öneml�
sosyal etk�leş�mler� ve deney�mler� yer�nden
etme potans�yel� de tartışmalara konu olmuştur. 

D�j�tal medyadan fazlaca etk�lenen b�r d�ğer grup
�se r�sk alma davranışı yüksek olan ergenl�k
yaşlarıdır. Pandem� �le b�rl�kte sıklığı artan b�r
sorun olan �nternet bağımlılığı da ergenlerde
sıkça gördüğümüz b�r problemd�r. 

Doç. Dr. Seda TOPÇU

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı,

Sosyal Ped�atr�st

Söyleşi'den Notlar
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Sağlıklı Çocuklar, Kültürel Paylaşım �ç�n Geleneksel

Oyunlar
“Oynamayan tay at olmaz”, “Abdal düğünden
çocuk da oyundan uslanmaz” dem�ş esk�ler.
Ancak oyunun, çocuklar �ç�n olduğu kadar
yet�şk�nler�n hayatlarında da öneml� b�r yer
tuttuğu söyleneb�l�r. Oyunların key�fl� vak�t
geç�rmek, rahatlamak, enerj� fazlalığını atmak,
gündel�k hayatta karşılayamayacağımız bazı
talepler�m�z� kurmaca b�r dünya aracılığı �le
karşılamak, zararlı eğ�l�mlerden uzaklaşmak veya
kazanma-yarışma �ht�yacımızı tatm�n etmek g�b�
farklı yönler� bulunmaktadır. Bunun yanı sıra
özell�kle çocukların f�z�ksel, ps�ko-motor, sosyal,
z�h�n ve d�l gel�ş�mler�ne de olumlu pek çok etk�s�
olmaktadır.

Geleneksel oyunlar; oyunların bu temel
özell�kler�n� ve �şlevler�n� kapsamakla b�rl�kte farklı
b�rçok özell�ğ� de taşımaktadır. Bunların başında
geleneksel oyunların kültürle etk�leş�m�
gelmekted�r. Bu oyunlar toplum tarafından genel
kabul gören, geçm�şle bugün arasında doğal b�r
sürekl�l�k duygusu yaratan, sözlü olarak kuşaktan
kuşağa doğal ortamlarında aktarılan ve
deney�mleme yoluyla öğren�len oyunlardır.
Türk�ye’n�n de 2006 yılında taraf olduğu UNESCO
tarafından 2003 yılında kabul ed�len Somut
Olmayan Kültürel M�rasın Korunması
Sözleşmes�’nde geleneksel sporlar ve oyunlar
kültürel m�ras alanları olarak tanımlanmıştır.
Geleneksel oyunlar ayrıca b�reyler arasında
�let�ş�m kurmayı, toplumda sosyalleşmey�
sağlayan ve b�reylere a�d�yet duygusu vererek
kültürler�n�n b�r parçası olduklarını h�ssett�rmekte
ve oyuncular arasında m�llî b�r k�ml�k de
yaratmaktadır. Bunlara ek olarak oyunculara
mekân ve zaman algısı vermes�, doğayla
etk�leş�m� sağlaması, oyunlara katılımda fırsat
eş�tl�ğ� yaratması, paylaşma ve yardımlaşmayı
teşv�k etmes� �se geleneksel oyunların d�ğer
özell�kler� arasında yer almaktadır.

Günümüzde geleneksel oyun ortamlarının
küreselleşme, hızlı kentleşme, göç veya
teknoloj�n�n gel�şmes� g�b� nedenlerle
kaybolmaya başlaması, b�z� bu oyunların
geleceğe aktarılab�lmes� ve tekt�pleşmemes� �ç�n
korunması gerekt�ğ� gerçeğ�yle
yüzleşt�rmekted�r. Bu oyunların korunmasında
bağlamın ve sürec�n b�r bütün olarak
yaşatılmasına, oyuncularla b�rl�kte
uygulamaların, malzemeler�n, mekânların,
aktarım b�ç�mler�n�n ve oyunlarda kullanılan
sayışmaca veya tekerleme g�b� sözlü kültür
ürünler�n�n b�r bütün olarak değerlend�r�lmes�ne
özen göster�lmel�d�r. Çünkü çocukların
geleneksel oyunlardan ve bu oyunların doğal
aktarım ortamlarından uzak kalması yalnızlaşma,
sosyalleşememe veya obez�te g�b� sorunları
karşımıza çıkarmaktadır. Bu bakımdan a�le
ortamlarında farklı kuşakların b�r araya gelmes�,
çocukların geleneksel oyunlarla buluşturulması,
eğ�t�m s�stem�nde bu oyunlara yer ver�lmes� ve
çocukların bu oyunları b�rl�kte öğrenmes�
desteklenmel�d�r. Kent merkezler�nde �se
çocukların yaratıcılıklarını da teşv�k edecek
geleneksel oyun alanları tasarlanmalı, bu alanlar
yaygınlaştırılmalı ve herkes tarafından er�ş�leb�l�r
hâle get�r�lmel�d�r. Bu alanlarda uygulama
sayılarının artırılması, çeş�tlend�r�lmes� ve
unutulmaya başlayan geleneksel oyunların
derleme veya araştırma çalışmaları �le yen�den
canlandırılması teşv�k ed�lmel�d�r. Böylece
çocuklar geleneksel oyunlarla hem kültürel
aktarımdak� yerler�n� alab�lecek hem de f�z�ksel,
duygusal ve sosyal yönden sağlıklı b�reyler olarak
yet�şerek topluma katkı sağlayab�lecekt�r.

Dr. Öğr. Üyes� Zeynep S. Bak� NALCIOĞLU

Geleneksel Sporlar ve Oyunlar Uygulama

ve Araştırma Merkez� Müdürü
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2828 Sayılı Kanunun Ek 1. maddes� �le
tanınan �st�hdam hakkının kullanılması
sürec�nde Bakanlığımız merkez ve taşra
b�r�mler�nce yapılan �ş ve �şlemler hakkında
alanda çalışan �darec� ve meslek
elemanlarına yönel�k olarak çevr�m �ç�
eğ�t�m düzenlenm�şt�r.

Mart 2021'de gerçekleşt�r�len eğ�t�me 81
�lden çocuk alanından sorumlu İl Müdür
Yardımcıları, ÇES, ÇEKOM, ÇOKİM ve
ÇODEM’lerde     görev     yapan    �darec�    ve

İst�hdam Hakkının Kullanılması Sürec�ne
Genel Bakış Eğ�t�m�

meslek elemanları �le koruyucu a�le ve
bakım sonrası rehberl�k b�r�mler�nde görevl�
meslek elemanları katılım sağlamıştır.

İl Müdürlükler�m�zden çevr�m �ç� eğ�t�me
929 k�ş� katılmıştır.

Eğ�t�m�n açış konuşmasını Rehberl�k ve
Toplumsal Destek H�zmetler� Da�re Başkanı
Em�n ERASLAN yapmış, sunum aynı
da�reden Sosyal Çalışmacı Gürkan ÖZKAN
tarafından yapılmıştır.
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Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarda koruma
ve bakım altında bulunan çocukların
sport�f, sanatsal ve kültürel başarılarının
artırılmasına yönel�k tedb�rler�n alınması,
programlar hazırlanması, sağlıklı b�r b�rey
olarak yet�şmes� ve geleceğe
hazırlanmalarına yönel�k yapılan çalışmalar
kapsamında, her b�r çocuğun �lg� ve
yetenekler�n�n tesp�t ed�lerek en az b�r spor
veya sanat dalına yönlend�r�lmes�, yerel
�mkânlar kullanılarak desteklenmes�,
tak�b�n�n yapılarak sürekl�l�ğ�n sağlanması
önem arz etmekted�r.

Bakanlığımızın kamu kurum ve kuruluşları,
s�v�l toplum kuruluşları ve federasyonlarla
yapmış olduğu protokoller ve �şb�rl�ğ�
çerçeves�nde; Kültür Bakanlığına bağlı
kültür ve sanat merkezler�nden, Gençl�k ve
Spor Bakanlığına bağlı gençl�k merkezler�
ve spor merkezler� �le yerel yönet�mler,
federasyonlar, spor kulüpler� �le yerel
düzeydek� d�ğer kamu kurum ve kuruluşla-

Cansel ve Aysel’�n Başarısı Bütün
Çocuklarımıza İlham Oldu

8 kız ve 6 erkek toplam 14 m�ll� sporcu
çocuğumuz bulunmaktadır.
4.687 çocuğumuz en az b�r spor branşı �le
uğraşmaktadır. 2.394 l�sanslı sporcu ve
2.293 sporcu çocuğumuz bulunmaktadır.

rının düzenled�ğ� kültür, sanat ve sport�f
etk�nl�klere ve kurslara katılımlarının
sağlanması yönünde �l müdürlükler�ne
b�lg�lend�rme yapılmıştır. Sport�f ve sanatsal
alanda yetenekl� olan çocukların
yetenekler�n�n bel�rlenmes� �ç�n ün�vers�teler,
federasyonlar ve kamu kurum ve
kuruluşlarından destek alınarak yetenekler�n�n
tesp�t ed�lerek desteklenmes� ve her b�r
çocuğun en az b�r spor dalına
yönlend�r�lmes�ne çalışılmaktadır.

Pandem� sürec�nde çocukların sosyal
mesafeler�n� koruyarak kuruluş koşullarında
�lg� duydukları sport�f veya sanatsal etk�nl�klere
katılmaları sağlanmaktadır.

2021 yılında;
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Okullarda r�sk altında bulunan çocukları
korumak ve zamanında müdahale
ed�leb�lmek �ç�n hayata geç�r�len Mob�l
Çocuk Sosyal H�zmet Uygulaması �le
ek�pler�m�zce bugüne kadar 24.000'� çocuk
olmak üzere yaklaşık 59.000 görüşme
gerçekleşt�r�ld�.

Uzaktan eğ�t�mle beraber b�r süre
gerçekleşt�r�lemeyen okul z�yaretler�ne, yüz
yüze eğ�t�mle beraber tekrar başlandı.
Öncel�kle daha önce 174 olan Mob�l Çocuk
Sosyal H�zmet B�r�mler� sayısı 241’e
çıkarıldı. Mob�l Çocuk Sosyal H�zmet
B�r�mler� başta şeh�rler�n dezavantajlı
bölgeler�nde bulunan okullar olmak üzere
4.123 okulla eşleşt�r�ld�. 

Mob�l Çocuk Sosyal H�zmet B�r�mler�m�z
Tekrar Okul Z�yaretler�ne Başladı

B�r�mler�n ve okulların ortak
değerlend�rmes�yle tesp�t ed�len çocuklara
ve a�leler�ne �ht�yaçları doğrultusunda
h�zmetler sunuldu. Mob�l Çocuk Sosyal
H�zmet B�r�mler� bu kapsamda yaklaşık
7.000 z�yaret gerçekleşt�rd�. R�sk grubunda
olduğu değerlend�r�len çocuklar r�sklerden
korumaya yönel�k sosyal h�zmet
modeller�m�z uygulandı. 

Çalışma yapılan çocuklar arasında 121 çocuk
hakkında bakım tedb�r� kararı, 879 çocuk
hakkında danışmanlık tedb�r� kararı, 358
çocuk hakkında sağlık tedb�r� kararı, 788
çocuk hakkında eğ�t�m tedb�r� kararı talep
ed�ld�. 6.000 çocuğumuz sosyal, sport�f ve
sanatsal faal�yetlere yönlend�r�ld�. 
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r�sk� bulunan veya sosyal h�zmet
müdahales�ne �ht�yaç duyan çocukları tesp�t
ed�yor.

Görüşmeler sonrasında çocuğun ve a�len�n
�ht�yaçlarına yönel�k koruyucu, önley�c� ve
destekley�c� tedb�rler alınıyor. Yapılan
meslek� çalışmalara ek olarak gerek
görülmes� hal�nde �lg�l� kurum ve
kuruluşlarla da �rt�bat kuruluyor.

Öte yandan sokakta farklı r�sk gruplarındak�
çocuklara yönel�k h�zmet yürüten mob�l
ek�pler�m�z�n sayısı 139’dan 274’e yükseld�.

Bakanlık, çocuk �şç�l�ğ�n�n önlenmes�
amacıyla 81 �lde beled�ye, kolluk, sağlık ve
eğ�t�m kurumlarında çalışan personel�n
katılımıyla sokakta çalıştırılan çocuklara
yönel�k oluşturulan 274 mob�l ek�ple
bugüne kadar toplamda 23.900 çocuğa
ulaştı. Çocuklar ve a�leler�n�n �ht�yaç
duyduğu sosyal h�zmet ve yardımlar
bel�rlenerek uygun olanlara yönlend�r�ld�.

Ayrıca, Sosyal ve Ekonom�k Destek h�zmet�
kapsamında 4.000'� aşkın çocuğa
ekonom�k destek h�zmet� ver�l�rken; 618
çocuğumuz Çocuklar Güvende Programı
kapsamında �zlemeye alındı.

2.460 a�leye danışmanlık yapılarak 4.170 a�le
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına,
12.000 a�le �se �ht�yaçlarının g�der�lmes�
amacıyla �lg�l� kamu kurum ve kuruluşlarına
(SYDV, İş-Kur, İl sağlık Müdürlüğü, Yerel
Yönet�m, Sosyal Güvenl�k Kurumu, Gençl�k
Spor İl Müdürlüğü) yönlend�r�ld�.

Mob�l Çocuk Sosyal H�zmet B�r�mler�, 81 �lde
okullarla eşleşerek çalışmalarını sürdürüyor.
Her Mob�l Çocuk Sosyal H�zmet B�r�m�,
şehr�n dezavantajlı bölgeler�nde ve
köylerde bulunan en az 10 okul �le eşleş�yor.
Mob�l Çocuk Sosyal H�zmet B�r�mler�
eşleşt�ğ� okullarda rehberl�k serv�s�, okul
yönet�m� ve sınıf öğretmenler� �le
görüşmeler gerçekleşt�rerek, okula
devamsızlığı  olan  �hmal  ve  suça  yönelme 

Okul

274 Mob�l Ek�p

241 Mob�l Çocuk
Sosyal H�zmet B�r�m�

274 Mob�l Ek�b�m�zle sahada, 241 Mob�l Çocuk Sosyal H�zmet
B�r�m�m�zle okullarda yürüttüğümüz çalışmalarla, çocuklarımızı

sosyal h�zmet modeller�m�z �le destekl�yoruz.
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Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğü
bünyes�nde kurulan Öksüz, Yet�m ve
Gündüz H�zmetler� Da�re Başkanlığı, görev
alanına g�ren gündüzlü h�zmetler�n
etk�nl�ğ�n�n arttırılması ve �llerde konuyla
�lg�l� çalışan personele rehberl�k yapılması
yönünde çok yönlü çalışmalara başladı. Bu
amaçla Mart ayının son haftasında
“Gündüzlü H�zmetler Bölgesel İst�şare
Toplantıları” düzenlend�. Çevr�m�ç� olarak 7
bölgeden �ller�n katıldığı 7 oturum hal�nde
düzenlenen toplantılara İl Müdür
yardımcıları, Mob�l Ek�p, Mob�l Çocuk Sosyal
H�zmet ve Çocuklar Güvende h�zmetler�n�
yürüten personel katıldı. 

Toplantıların açılışında Genel Müdür Sayın
Zel�ha Sağlam, yaptığı konuşmada
gündüzlü h�zmetler kapsamında
çocuklarımıza yönel�k yapılan çalışmaların
önem�ne   değ�nd�.    Bu    doğrultuda    aylık
yayınlanan Çocuk H�zmetler� e-bültende �y�
uygulama örnekler�n�n paylaşılmasının üze-

Gündüzlü H�zmetler Çevr�m�ç� İst�şare
Bölge Toplantısı

r�nde durdu, toplantının ver�ml� geçmes�
d�leğ�nde bulundu.

Genel Müdür Yardımcımız Sayın Mustafa
B�l�r mevcut duruma �l�şk�n b�lg�
paylaşımında bulundu.

Öksüz, Yet�m ve Gündüz H�zmetler� Da�re
Başkanlığında Şube Müdürü olarak görev
yapan İbrah�m Kürşat Ergüt’ün
yönet�c�l�ğ�nde yapılan toplantılarda
h�zmetler hakkında katılımcılarla paylaşılan
sunumun ardından �ller�n yaptıkları
çalışmalara �l�şk�n katkı ve katılımları �le
çalışmalara değ�n�ld�.

Toplantılar süres�nce İl Müdürlükler� ve
sosyal h�zmet merkezler�nde görev yapan
personel yürütülen h�zmetler hakkında
görüş ve öner�lerde bulunarak merkezde
görevl� personel�m�z �le görüş alışver�ş�nde
bulundu.
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Koruyucu a�lede bakılan kız çocuğu
sayısı 4.277’ye; Sosyal ve Ekonom�k
Destek (SED) h�zmet� �le a�les� yanında
desteklenen kız çocuğu sayısı �se
70.000'e yaklaştı.

Kuruluş bakımında bulunan kız çocuğu
sayısı yaklaşık 6.500.

Bakanlık olarak, her zaman kız
çocuklarının potans�yeller�n� ortaya
çıkaracak projelere ve faal�yetlere öncel�k
ver�lmekted�r. Şartlı Eğ�t�m Yardımları,
kız yurtlarının yapımı ve farkındalık
çalışmalarıyla kız çocuklarımızın
eğ�t�m�ne katkı sağlıyoruz. Hükümet
olarak uyguladığımız pol�t�kalar ve
Saygıdeğer Em�ne Erdoğan
Hanımefend�n�n h�mayeler�nde
gerçekleşen ‘Hayd� Kızlar Okula’ g�b�
projelerle kız çocuklarımızın okullaşma
oranlarında büyük başarı elde ed�ld�.

2000 yılında 6 yaş ve üzer� nüfus �ç�nde
kadın okur-yazarlık oranı % 80,5 �ken; 2018
yılında % 95’e yükseld�. 
Okul önces� eğ�t�m oranı hızlı b�r artış
eğ�l�m�nde.
2009-2010 eğ�t�m yılında okul önces�
eğ�t�mde kız çocukları �ç�n okullaşma oranı
% 31 �ken, 2019-2020’de bu oran 3-5 yaş
grubu kız çocuklarımızda % 41; 4-5 yaş
grubunda % 52; 5 yaş grubunda �se % 70’e
yükseld�.
2002-2003 öğret�m yılında kız çocuklarının
�lköğret�mde okullaşma oranı % 87,34;
2019-2020 öğret�m yılı �t�barıyla �lkokul
düzey�nde kız çocukları �ç�n net okullaşma
oranı % 93’ü; ortaokul düzey�nde �se % 96’yı
aştı. Ortaöğret�mde kız çocuklarının
okullaşma oranı 2019-2020 öğret�m yılında
% 85’e yükseld�.
2019-2020 öğret�m yılında kız çocuklarının
yükseköğret�mde okullaşma oranının %
46’ya yükseld�.

SED �le A�le Yanında Desteklenen Kız
Çocuğumuzun Sayısı 70 B�ne Yaklaştı
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A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanı
Zehra Zümrüt Selçuk, Kütüphane Haftası
dolayısıyla devlet koruması altındak�
çocuklarla Cumhurbaşkanlığı M�llet
Kütüphanes�nde b�r araya geld�.

Ankara’dak� çocuk evler�nden 8 �la 12 yaş
arasındak� 20 çocuk �le M�llet
Kütüphanes�’ndek� çocuk k�tapları
bölümünde buluşan Bakan Selçuk,
çocuklarla tek tek sohbet ett�.

Çocuklardan 10 yaşındak� Samet Coşkun,
Serçe �s�ml� ş��r� okuyarak sohbete renk
katarken, Bakan Selçuk da kütüphaneden
b�r k�tap seçerek, çocuklara sürpr�z yaptı.

“Hazırsanız okumaya başlıyorum” d�yen
Bakan Selçuk’a b�r çocuk, “El�mde aynı
k�tap var, ben de s�z� tak�p edeceğ�m” ded�.
Çocuğun sözler�ne Selçuk’un, “Doğru
okumazsam ben� uyar” şekl�nde karşılık
vermes� gülüşmelere neden oldu.

Cah�t Zar�foğlu’nun Serçe Kuşu k�tabından
b�r h�kâyey� okuyan Bakan Selçuk,
çocuklara h�kâye �le �lg�l� sorular da sordu.

Selçuk, etk�nl�kten sonra çocuklara k�tap
hed�ye ett�, onlarla hatıra fotoğrafı çekt�rd�.

Bakan Selçuk, Devlet Koruması Altındak�
Çocuklara M�llet Kütüphanes�nde K�tap
Okudu
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İllerimizde 
Çocuk Hizmetleri



2020 yılı Batman �l� nüfusu toplam: 

620.278

Batman �l� nüfusunun

% 39,54'ü (245.258)
0-17 yaş grubu çocuklardan
oluşmaktadır.

Batman �l� toplam çocuk nüfusu
Türk�ye'dek� toplam çocuk 
nüfusunun (22.750.657) % 1.08'�n�
oluşturmaktadır.

Erkek
337.827

%51,1

Kız
321.313

%48,9

Çocukların c�ns�yete göre dağılımları
(2020)

Batman
Batman �l�m�z, Güneydoğu Anadolu
Bölges�'nde yer alan şeh�rler�m�zden b�r�s�d�r.

TÜİK ver�ler�ne göre;
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Batman AÇSH İl Müdürlüğü

 

Z�yagökalp Mah. 80. Yıl Cad. No: 20

Merkez / Batman

0 (488) 214 27 42

batman@a�levecal�sma.gov.tr

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

�le h�zmet vermekted�r.

Batman A�le, Çalışma ve
Sosyal H�zmetler İl
Müdürlüğü
Batman �l�nde �kamet eden çocuklarımıza:

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

2020 yılında 1.510 çocuğumuza toplam
10.574.413,69 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 116 çocuğumuza
eğ�t�m ve materyal desteğ� sağlandı.

Koruyucu A�le H�zmet�

Batman �l�nde 2021 yılı Mart ayı �t�bar� �le
koruyucu a�le yanında h�zmet alan çocuk
sayımız 13 oldu.

Evlat Ed�nme H�zmet�

2020 yılında 6 çocuğumuz evlat ed�nme
h�zmet�nden faydalandı.

Bakım H�zmetler�

İl Müdürlüğümüze bağlı çocuk bakım
kuruluşlarımızda toplam 88 çocuğumuz f��len
h�zmet almaktadır. 2021 yılında 20
çocuğumuz a�le yanına döndürüldü

Batman İl�nde
Çocuklarımıza Yönel�k
H�zmetler

A�le Odaklı Yaklaşımlar

Batman �l� Çocuk Hakları Kom�tem�ze bağlı
256 üye çocuk bulunmaktadır.

Bakım Sonrası İzleme ve
Rehberl�k  H�zmetler�

Çocuk Hakları Kom�tes�

Kuruluş bakımından ayrılan gençler�m�zden
2020 yılında 10’u �şe yerleşt�r�ld�.
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Batman İl� Faal�yetler�m�zden Örnekler

Çocuklarımıza D�yanet İşler� Başkanlığı �le
yapılan protokol çerçeves�nde değerler
eğ�t�m� ver�yoruz.

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

Çocuklarımızın karakalem, suluboya, yağlı
boya g�b� çeş�tl� ek�pmanlarla res�m
yapmalarını sağlıyor, resme �lg�ler�n�
destekl�yoruz.

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

Uçurtma etk�nl�kler� �le çocuklarımızın açık
alanda ver�ml� zaman geç�rmes�n� sağlıyoruz.
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Batman İl�ndek�
Çocuklarımızın Başarıları

Materyal tasarımı etk�nl�kler� �le
çocuklarımızın yaratıcılıklarının ve el
becer�ler�n�n gel�şmes�n� sağlıyoruz.

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

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

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

Cuma (16 yaş), 2020 yılında düzenlenen 15 Temmuz Anma Etk�nl�kler� Kapsamında ş��r
alanında b�r�nc� oldu.

El�f (16 yaş), 2020 yılında 15 Temmuz Anma Etk�nl�kler� Kapsamında res�m alanında
b�r�nc� oldu.

Gül�zar (16 yaş), 2020 yılında düzenlenen İst�klal Marşı'nı Güzel Okuma Etk�nl�ğ�nde 
 Türk�ye genel�nde �lk on b�re g�rd�.
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2020 yılı B�lec�k �l� nüfusu toplam: 

218.717

B�lec�k �l� nüfusunun

% 22,72's� (49.686)
0-17 yaş grubu çocuklardan
oluşmaktadır.

B�lec�k �l� toplam çocuk nüfusu
Türk�ye'dek� toplam çocuk 
nüfusunun (22.750.657) % 0.22's�n�
oluşturmaktadır.

Erkek
337.827

%51,1

Kız
321.313

%48,9

Çocukların c�ns�yete göre dağılımları
(2020)

B�lec�k
B�lec�k �l�m�z, Marmara Bölges�'nde yer alan
şeh�rler�m�zden b�r�s�d�r.

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

�le h�zmet vermekted�r.

B�lec�k A�le, Çalışma ve
Sosyal H�zmetler İl
Müdürlüğü
B�lec�k �l�nde �kamet eden çocuklarımıza:

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

2020 yılında 704 çocuğumuza toplam
3.916.737,41 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 41 çocuğumuza
eğ�t�m ve materyal desteğ� sağlandı.

Koruyucu A�le H�zmet�

B�lec�k �l�nde 2021 yılı Mart ayı �t�bar� �le
koruyucu a�le yanında h�zmet alan çocuk
sayımız 18 oldu.

Evlat Ed�nme H�zmet�

2020 yılında 4 çocuğumuz evlat ed�nme
h�zmet�nden faydalandı.

Bakım H�zmetler�

İl Müdürlüğümüze bağlı çocuk bakım
kuruluşlarımızda toplam 81 çocuğumuz f��len
h�zmet almaktadır. 2021 yılında 14 çocuğumuz
a�le yanına döndürüldü.

B�lec�k İl�nde Çocuklarımıza
Yönel�k H�zmetler

A�le Odaklı Yaklaşımlar

B�lec�k �l� Çocuk Hakları Kom�tem�ze bağlı 100
üye çocuk bulunmaktadır.

Bakım Sonrası İzleme ve
Rehberl�k  H�zmetler�

Çocuk Hakları Kom�tes�

Kuruluş bakımından ayrılan gençler�m�zden
2020 yılında 8’� �şe yerleşt�r�ld�.

B�lec�k AÇSH İl Müdürlüğü

 

Ertuğrulgaz� Mah. Ezg� Sok. Öz Aktaş

Apart. B�lec�k / Merkez

0 (228) 212 12 08

b�lec�k@a�levecal�sma@gov.tr
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B�s�klete b�nme etk�nl�kler� �le çocuklarımızın
açık alanda doğa �le ver�ml� zaman
geç�rmes�n� sağlıyoruz.

El sanatları etk�nl�ğ�m�z �le çocuklarımızın el
becer�ler�n� ortaya çıkararak kend� ürünler�n�
üretmey� öğret�yoruz.

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

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.

B�lec�k İl� Faal�yetler�m�zden Örnekler
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Çocuklarımıza satranç öğret�yoruz. Hem yüz
yüze hem onl�ne satranç oynamalarını
destekl�yoruz.

Kel�mel�k oyunları �le çocuklarımızın boş
zamanlarını hem eğlencel� hem ver�ml�
geç�rmes�n� sağlıyoruz.

Çocuklarımızın hayvanları yakından
tanımasını ve boş zamanlarını ver�ml�
değerlend�rmes�n� sağlıyor, onlara hayvan
sevg�s� aşılıyoruz.

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

B�lec�k İl�ndek� Çocuklarımızın
Başarıları

Hüsnü (11 Yaş), 2020 yılında düzenlenen İl Genel�nde Gençl�k Spor Güreş Turnuvası'nda
�l b�r�nc�s� oldu.

Ela (19 Yaş), 2020 yılında D�yanet İşler� Başkanlığı İl Müftülüğünün düzenled�ğ� umre
ödüllü sınavda kızlarda b�r�nc� oldu.

Al� (11 Yaş), 2020 yılında D�yanet İşler� Başkanlığı İl Müftülüğünün düzenled�ğ� umre
ödüllü sınavda erkeklerde b�r�nc� oldu.

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

Leyla (16 Yaş), 2020 yılında D�yanet İşler� Başkanlığı İl Müftülüğünce düzenlenen
Yazıyorum-Ç�z�yorum Etk�nl�ğ�nde res�m dalında �l b�r�nc�s� oldu.
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2020 yılı Burdur �l� nüfusu toplam: 

267.092

Burdur �l� nüfusunun

% 20,53'ü (54.840)
0-17 yaş grubu çocuklardan
oluşmaktadır.

Burdur �l� toplam çocuk nüfusu
Türk�ye'dek� toplam çocuk 
nüfusunun (22.750.657) % 0.24'ünü
oluşturmaktadır.

Erkek
337.827

%51,5

Kız
321.313

%48,5

Çocukların c�ns�yete göre dağılımları
(2020)

Burdur
Burdur �l�m�z, Akden�z Bölges�'nde yer alan
şeh�rler�m�zden b�r�s�d�r.

TÜİK ver�ler�ne göre;
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Burdur AÇSH İl Müdürlüğü

 

Bahçel�evler Mah. Stadyum Cad. 

No: 29 BURDUR 

0 (248) 233 18 41

burdur@a�levecal�sma.gov.tr

Çocuk Evler� Koord�nasyon Merkez�'ne
(ÇEKOM) bağlı f��len h�zmet veren 9 Çocuk
Ev�
1 Çocuk Destek Merkez� (ÇODEM)
2 Çocuk Koruma İlk Müdahale ve
Değerlend�rme B�r�m� (ÇOKİM)
3 Sosyal H�zmet Merkez� (SHM)
Koruyucu A�le ve Evlat Ed�nme B�r�m�
3 Özel Kreş ve Gündüz Bakımev� ve Çocuk
Kulübü

�le h�zmet vermekted�r.

Burdur �l�nde �kamet eden çocuklarımıza :

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

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

2020 yılında 836 çocuğumuza toplam
4.888.851,96 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 80 çocuğumuza
eğ�t�m ve materyal desteğ� sağlandı.

Koruyucu A�le H�zmet�

Burdur �l�nde 2021 yılı Mart ayı �t�bar� �le
koruyucu a�le yanında h�zmet alan çocuk
sayımız 32 oldu.

Evlat Ed�nme H�zmet�

2020 yılında 7 çocuğumuz evlat ed�nme
h�zmet�nden faydalandı.

Bakım H�zmetler�

İl Müdürlüğümüze bağlı çocuk bakım
kuruluşlarımızda toplam 55 çocuğumuz f��len
h�zmet almaktadır.

Burdur İl�nde Çocuklarımıza
Yönel�k H�zmetler

A�le Odaklı Yaklaşımlar

Burdur �l� Çocuk Hakları Kom�tem�ze bağlı 130
üye çocuk bulunmaktadır.

Bakım Sonrası İzleme ve
Rehberl�k  H�zmetler�

Çocuk Hakları Kom�tes�

Kuruluş bakımından ayrılan gençler�m�zden
2020 yılında 38’� �şe yerleşt�r�ld�.
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Çocuklarımıza satranç öğret�yoruz. Hem yüz
yüze hem onl�ne satranç oynamalarını
destekl�yoruz.

Puzzle etk�nl�kler� �le çocuklarımızın boş
zamanlarını ver�ml� ve eğlencel�
geç�rmeler�n� sağlıyoruz.

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

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

Dezavantajlı durumdak� kardeşler�m�z�n özel
günler�n� asla unutmuyor ve hep b�rl�kte
kutluyoruz.

Farklı ve eğlencel� oyunlar düzenleyerek
çocuklarımızın zamanlarını eğlencel� ve dolu
geç�rmes�n� sağlıyoruz.

Burdur İl� Faal�yetler�m�zden Örnekler
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Ezg� (11 Yaş), 2020 yılında düzenlenen Gençler�m�z�n Gözüyle 15 Temmuz
Etk�nl�kler�nde res�m dalında üçüncü oldu.

Burdur İl�ndek� Çocuklarımızın
Başarıları

Muhammet (12 Yaş), 2020 yılında düzenlenen Gençler�m�z�n Gözüyle 15 Temmuz
Etk�nl�kler�nde res�m dalında b�r�nc� oldu.

Hakan (14 Yaş), 2020 yılında düzenlenen Gençler�m�z�n Gözüyle 15 Temmuz
Etk�nl�kler�nde res�m dalında �k�nc� oldu.

Gülşah (14 Yaş), 2020 yılında “15 Temmuz Demokras� ve M�ll� B�rl�k Günü” etk�nl�kler�
kapsamında �l genel�nde düzenlenen res�m yarışmasında �l üçüncüsü oldu.

İrem (16 Yaş), 2020 yılında D�yanet İşler� Başkanlığı İl Müftülüğünce düzenlenen
“Yazıyorum-Ç�z�yorum” etk�nl�ğ�nde ş��r dalında �l b�r�nc�s� oldu.

Zeynep (16 Yaş), 2020 yılında D�yanet İşler� Başkanlığı İl Müftülüğünce düzenlenen
“Yazıyorum-Ç�z�yorum” etk�nl�ğ�nde ş��r dalında �l �k�nc�s� oldu.

Sude Sıla (16 Yaş), 2020 yılında “15 Temmuz Demokras� ve M�ll� B�rl�k Günü” etk�nl�kler�
kapsamında �l genel�nde  düzenlenen ş��r yarışmasında �l b�r�nc�s� oldu.

Ad�le (16 Yaş), 2020 yılında “15 Temmuz Demokras� ve M�ll� B�rl�k Günü” etk�nl�kler�
kapsamında �l genel�nde düzenlenen ş��r yarışmasında �l �k�nc�s� oldu.

Meryem (17 Yaş), 2020 yılında “15 Temmuz Demokras� ve M�ll� B�rl�k Günü” etk�nl�kler�
kapsamında �l genel�nde düzenlenen res�m yarışmasında �l �k�nc�s� oldu.

Ece (18 Yaş), 2020 yılında düzenlenen Gençler�m�z�n Gözüyle 15 Temmuz
Etk�nl�kler�nde ş��r dalında üçüncü oldu.

Yıldız (19 Yaş), 2020 yılında düzenlenen Gençler�m�z�n Gözüyle 15 Temmuz
Etk�nl�kler�nde res�m dalında b�r�nc� oldu.

Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğü E-Bülten, Mart 2021 , Sayı: 9

39



2020 yılı Çankırı �l� nüfusu toplam: 

192.428

Çankırı �l� nüfusunun

% 21,31'� (41.015)
0-17 yaş grubu çocuklardan
oluşmaktadır.

Çankırı �l� toplam çocuk nüfusu
Türk�ye'dek� toplam çocuk 
nüfusunun (22.750.657) % 0.18'�n�
oluşturmaktadır.

23

Erkek
337.827

%51,2

Kız
321.313

%48,8

Çocukların c�ns�yete göre dağılımları
(2020)

Çankırı
Çankırı �l�m�z, İç Anadolu Bölges�'nde yer alan
şeh�rler�m�zden b�r�s�d�r.

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

�le h�zmet vermekted�r.

Çankırı �l�nde �kamet eden çocuklarımıza:

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

Çankırı AÇSH İl Müdürlüğü

 

Cumhur�yet Mah. Namık Kemal Parıltı

Cad. No: 22 Kat: 2 Çankırı

0 (376) 213 26 89

cank�r�@a�levecal�sma.gov.tr

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

2020 yılında 484 çocuğumuza toplam
3.512.960,14 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 90 çocuğumuza
eğ�t�m ve materyal desteğ� sağlandı.

Koruyucu A�le H�zmet�

Çankırı �l�nde 2021 yılı Mart ayı �t�bar� �le
koruyucu a�le yanında h�zmet alan çocuk
sayımız 10 oldu.

Bakım H�zmetler�

İl Müdürlüğümüze bağlı çocuk bakım
kuruluşlarımızda toplam 77 çocuğumuz f��len
h�zmet almaktadır. 2021 yılında 2 çocuğumuz
a�le yanına döndürüldü.

Çankırı İl�nde Çocuklarımıza
Yönel�k H�zmetler

A�le Odaklı Yaklaşımlar

Çankırı �l� Çocuk Hakları Kom�tem�ze bağlı 270
üye çocuk bulunmaktadır.

Bakım Sonrası İzleme ve
Rehberl�k  H�zmetler�

Çocuk Hakları Kom�tes�

Kuruluş bakımından ayrılan gençler�m�zden
2020 yılında 10’u �şe yerleşt�r�ld�.
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Zeka oyunlarıyla çocuklarımızın boş
zamanlarını hem ver�ml� hem eğlencel�
geç�rmeler�n� sağlıyoruz.

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

B�tk� yet�şt�rme etk�nl�kler� �le çocuklarımızın
b�tk�ler� tanımasını sağlıyor, onları b�tk�ler�
seven b�reyler olarak yet�şt�r�yoruz.

Materyal tasarımı etk�nl�kler� �le
çocuklarımızın yaratıcılıklarının ve el
becer�ler�n�n gel�şmes�n� sağlıyoruz.

Puzzle etk�nl�kler� �le çocuklarımızın boş
zamanlarını ver�ml� ve eğlencel�
geç�rmeler�n� sağlıyoruz.

Çocuklarımıza satranç öğret�yoruz. Hem yüz
yüze hem onl�ne satranç oynamalarını
destekl�yoruz.

Çankırı İl� Faal�yetler�m�zden
Örnekler
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Çocuklarımızın müz�ğe yatkınlıklarını ortaya
çıkarmalarını ve b�r enstrüman çalmayı
öğrenmeler�n� sağlıyoruz.

Çocuklarımızın hayvanları yakından
tanımasını sağlıyor, onlara hayvan sevg�s�
aşılıyoruz.

Zümra (20 Yaş), 2020 yılında D�yanet İşler� Başkanlığı İl Müftülüğünce düzenlenen
umre ödüllü sınavda kızlarda b�r�nc� oldu.

Çankırı İl�ndek� Çocuklarımızın
Başarıları

İsma�l (16 Yaş), 2020 yılında D�yanet İşler� Başkanlığı İl Müftülüğünce düzenlenen
umre ödüllü sınavda erkeklerde b�r�nc� oldu.

Rıza Berat (13 Yaş), 2020 yılında D�yanet İşler� Başkanlığı İl Müftülüğünce
düzenlenen Yazıyorum–Ç�z�yorum Etk�nl�ğ�nde "dua etmek" kategor�s�nde ş��r
dalında b�r�nc� oldu.

Berkay (12 Yaş), 2020 yılında D�yanet İşler� Başkanlığı İl Müftülüğünce düzenlenen
Yazıyorum –Ç�z�yorum Etk�nl�ğ�nde “çevre b�l�nc�” kategor�s�nde ş��r dalında b�r�nc�
oldu.
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2020 yılı İzm�r �l� nüfusu toplam: 

4.394.694

İzm�r �l� nüfusunun

% 21,96'sı (964.867)
0-17 yaş grubu çocuklardan
oluşmaktadır.

İzm�r �l� toplam çocuk nüfusu
Türk�ye'dek� toplam çocuk 
nüfusunun (22.750.657) % 4.24 ünü
oluşturmaktadır.

Erkek
337.827

%51,3

Kız
321.313

%48,7

Çocukların c�ns�yete göre dağılımları
(2020)

İzm�r
İzm�r �l�m�z, Ege Bölges�'nde yer alan
Türk�ye'n�n en kalabalık üçüncü şehr�d�r.

TÜİK ver�ler�ne göre;
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1 Çocuk Evler� S�tes� (ÇES)
3 Çocuk Destek Merkez� (ÇODEM)
Çocuk Evler� Koord�nasyon Merkez�'ne
(ÇEKOM) bağlı f��len h�zmet veren 52
Çocuk Ev�
2 Çocuk Koruma İlk Müdahale ve
Değerlend�rme B�r�m� (ÇOKİM)
9 Sosyal H�zmet Merkez� (SHM)
Koruyucu A�le ve Evlat Ed�nme B�r�m�
121 Özel Kreş ve Gündüz Bakımev�

�le h�zmet vermekted�r.

İzm�r �l�nde �kamet eden çocuklarımıza:

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

İzm�r AÇSH İl Müdürlüğü

 

İsmet Kaptan Mah. Çankaya, Gaz� Blv.

No: 97, Konak / İzm�r

 0 (232) 446 33 52

�zm�r@a�levecal�sma.gov.tr

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

2020 yılında 7.830  çocuğumuza toplam
53.993.276,06 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 8 çocuğumuza
eğ�t�m ve materyal desteğ� sağlandı.

Koruyucu A�le H�zmet�

İzm�r �l�nde 2021 yılı Mart ayı �t�bar� �le
koruyucu a�le yanında h�zmet alan çocuk
sayımız 434  oldu.

Evlat Ed�nme H�zmet�

2020 yılında 27 çocuğumuz evlat ed�nme
h�zmet�nden faydalandı.

Bakım H�zmetler�

İl Müdürlüğümüze bağlı çocuk bakım
kuruluşlarımızda toplam 499 çocuğumuz
f��len h�zmet almaktadır. 2020 yılında 235
çocuğumuz a�le yanına döndürüldü.

İzm�r İl�nde Çocuklarımıza
Yönel�k H�zmetler

A�le Odaklı Yaklaşımlar

İzm�r �l� Çocuk Hakları Kom�tem�ze bağlı 251
üye çocuk bulunmaktadır.

Bakım Sonrası İzleme ve
Rehberl�k  H�zmetler�

Çocuk Hakları Kom�tes�

Kuruluş bakımından ayrılan gençler�m�zden
2020 yılında 92’s� �şe yerleşt�r�ld�.
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29 Ek�m, 23 N�san, 30 Ağustos g�b� öneml� günler�m�zde çocuklarımızın m�ll�
değerler�m�z� öğrenmes�n� ve unutmamasını sağlıyoruz.

Çocuklarımızın karakalem, suluboya, yağlı
boya g�b� çeş�tl� ek�pmanlarla res�m
yapmalarını sağlıyor, resme �lg�ler�n�
destekl�yoruz.

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

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

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

İzm�r İl� Faal�yetler�m�zden Örnekler
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Emre (18 Yaş), 2020 yılında düzenlenen Türk�ye U-20 Salon Atlet�zm Şamp�yonasında
üçüncü oldu.

Hat�ce (18 Yaş), 2020 yılında düzenlenen Tekvando Ege Bölges� Müsabakasında
üçüncü oldu.

İzm�r İl�ndek� Çocuklarımızın
Başarıları

İlknur (12 Yaş) 2021 yılında D�yanet İşler� Başkanlığı İl Müftülüğünce düzenlenen
Yazıyorum-Ç�z�yorum etk�nl�ğ�nde yazıyorum dalında üçüncü oldu.

Ecem (14 Yaş), 2021 yılında D�yanet İşler� Başkanlığı İl Müftülüğünce düzenlenen
Yazıyorum-Ç�z�yorum etk�nl�ğ�nde ç�z�yorum dalında b�r�nc� oldu.

Kadernur (13 Yaş) 2021 yılında D�yanet İşler� Başkanlığı İl Müftülüğünce düzenlenen
Yazıyorum-Ç�z�yorum etk�nl�ğ�nde yazıyorum dalında üçüncü oldu.

Rab�a (17 Yaş), 2020 yılında düzenlenen Türk�ye Çocuk Evler� Arası Mangala
Şamp�yonasında üçüncü oldu.

Samet (12 Yaş), 2020 yılında düzenlenen Okullar Arası Güreş Turnuvasında İzm�r �l
b�r�nc�s� oldu.

Eylül (14 yaş), 2020 yılında D�yanet İşler� Başkanlığı İl Müftülüğünce düzenlenen
Yazıyorum-Ç�z�yorum etk�nl�ğ�nde h�kaye dalında b�r�nc� oldu.

Esmanur (15 yaş), 2020 yılında D�yanet İşler� Başkanlığı İl Müftülüğünce düzenlenen
Yazıyorum-Ç�z�yorum etk�nl�ğ�nde ç�z�yorum dalında �k�nc� oldu.

Aleyna (16 yaş), 2020 yılında D�yanet İşler� Başkanlığı İl Müftülüğünce düzenlenen
Yazıyorum-Ç�z�yorum etk�nl�ğ�nde ç�z�yorum dalında üçüncü oldu.
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2020 yılı R�ze �l� nüfusu toplam: 

344.359

R�ze �l� nüfusunun

% 21,91'�n� (75.453)
0-17 yaş grubu çocuklardan
oluşmaktadır.

R�ze �l� toplam çocuk nüfusu
Türk�ye'dek� toplam çocuk 
nüfusunun (22.750.657) % 0,33'ünü
oluşturmaktadır.

Erkek
337.827

%51,3

Kız
321.313

%48,7

Çocukların c�ns�yete göre dağılımları
(2020)

R�ze
R�ze �l�m�z Karaden�z Bölgem�zde yer alan
şeh�rler�m�zden b�r�s�d�r.

TÜİK ver�ler�ne göre;
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R�ze AÇSH İl Müdürlüğü

 

Paşakuyu Mah. Zübeyde Hanım Cad.

No: 3, Kat: 2 Merkez / R�ze

0 (464) 213 04 04

r�ze@a�levecal�sma.gov.tr

Çocuk Evler� Koord�nasyon Merkez�'ne
(ÇEKOM) bağlı f��len h�zmet veren 8
Çocuk Ev�
1 Çocuk Koruma İlk Müdahale ve
Değerlend�rme B�r�m� (ÇOKİM)
2 Sosyal H�zmet Merkez� (SHM)
Koruyucu A�le ve Evlat Ed�nme B�r�m�
7 Özel Kreş ve Gündüz Bakımev�

�le h�zmet vermekted�r.

R�ze �l�nde �kamet eden çocuklarımıza :

R�ze A�le, Çalışma ve
Sosyal H�zmetler İl
Müdürlüğü

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

2020 yılında 729 çocuğumuza toplam
3.146.545,38 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 44 çocuğumuza
eğ�t�m ve materyal desteğ� sağlandı.

Koruyucu A�le H�zmet�

R�ze �l�nde 2021 yılı Ocak ayı �t�bar� �le
koruyucu a�le yanında h�zmet alan çocuk
sayımız 25 oldu.

Evlat Ed�nme H�zmet�

2020 yılında 1 çocuğumuz evlat ed�nme
h�zmet�nden faydalandı.

Bakım H�zmetler�

İl Müdürlüğümüze bağlı çocuk bakım
kuruluşlarımızda toplam 38 çocuğumuz f��len
h�zmet almaktadır.

R�ze İl�nde Çocuklarımıza
Yönel�k H�zmetler

A�le Odaklı Yaklaşımlar

R�ze �l� Çocuk Hakları Kom�tem�ze bağlı 5 üye
çocuk bulunmaktadır.

Bakım Sonrası İzleme ve
Rehberl�k  H�zmetler�

Çocuk Hakları Kom�tes�

Kuruluş bakımından ayrılan gençler�m�zden
2020 yılında 6’sı �şe yerleşt�r�ld�.
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Karakalem, suluboya, yağlı boya g�b� çeş�tl�
ek�pmanlarla çocuklarımızın res�m
yapmalarını sağlıyor, res�me �lg�ler�n�
destekl�yoruz.

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

Mutfak etk�nl�kler� �le günlük yaşam
becer�ler�n�n gel�şmes�n� sağlıyoruz. 

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

Çeş�tl� açık alan spor etk�nl�kler� �le
çocuklarımızın rahatlamasını ve sporu
sevmes�n� sağlıyoruz.

Çocuklarımıza satranç öğret�yoruz. Hem yüz
yüze hem onl�ne satranç oynamalarını
destekl�yoruz.

R�ze İl� Faal�yetler�nden Örnekler
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Puzzle etk�nl�kler� �le çocuklarımızın boş
zamanlarını ver�ml� ve eğlencel� geç�rmeler�n�
sağlıyoruz.

Ders çalışma saatler�m�z� ve ortamımızı
çocuklarımızın �ç�n en uygun şek�lde
planlıyor ve düzenl�yoruz.

Yusuf Caner (17 Yaş), 2020 yılında düzenlenen Yavuz Koca Ömer 3. Masa Ten�s�
Şamp�yonasında Türk�ye b�r�nc�s� oldu.

R�ze İl�ndek� Çocuklarımızın
Başarıları

Hat�ce (17 Yaş), 2020 yılında düzenlenen R�ze'n�n Kurtuluşu Masa Ten�s� Turnuvasında �l
�k�nc�s� oldu.

Doğuşkan (18 Yaş), 2020 yılında D�yanet İşler� Başkanlığı İl Müftülüğünce düzenlenen
Umre ödüllü yarışmada erkeklerde �l b�r�nc�s� oldu.

Meryem (17 Yaş), 2020 yılında D�yanet İşler� Başkanlığı İl Müftülüğünce düzenlenen
Umre ödüllü yarışmada kızlarda �l b�r�nc�s� oldu.

Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğü E-Bülten, Mart 2021 , Sayı: 9

51



2020 yılı Van �l� nüfusu toplam: 

1.149.342

Van �l� nüfusunun

% 39,69'unu (456.126)
0-17 yaş grubu çocuklardan
oluşmaktadır.

Van �l� toplam çocuk nüfusu
Türk�ye'dek� toplam çocuk 
nüfusunun (22.750.657) % 2's�n�
oluşturmaktadır.

Erkek
337.827

%51,0

Kız
321.313

%49,0

Çocukların c�ns�yete göre dağılımları
(2020)

Van
Van �l�m�z, Doğu Anadolu Bölges�'nde yer alan
�ller�m�zden b�r�s�d�r.

TÜİK ver�ler�ne göre;

Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğü E-Bülten, Mart 2021 , Sayı: 9



1 Çocuk Evler� S�tes� (ÇES)
2 Çocuk Destek Merkez� (ÇODEM)
Çocuk Evler� Koord�nasyon Merkez�'ne
(ÇEKOM) bağlı f��len h�zmet veren 14
Çocuk Ev�
1 Çocuk Koruma İlk Müdahale ve
Değerlend�rme B�r�m� (ÇOKİM)
5 Sosyal H�zmet Merkez� (SHM)
Koruyucu A�le ve Evlat Ed�nme B�r�m�
13 Özel Kreş ve Gündüz Bakımev�

�le h�zmet vermekted�r.

Van �l�nde �kamet eden çocuklarımıza :

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

Van AÇSH İl Müdürlüğü

 

Şeref�ye Mah. Val�l�k B�nası C Blok 

Kat: 2 İpekyolu / VAN

0 (432) 212 11 38 - 0 (432) 215 13 10

van@a�levecal�sma.gov.tr

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

2020 yılında 6.923 çocuğumuza toplam
51.782.674,66 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 pandem� neden� �le
çocuklarımıza eğ�t�m ve materyal desteğ�
sağlanamadı.

Koruyucu A�le H�zmet�

Van �l�nde 2021 yılı Ocak ayı �t�bar� �le
koruyucu a�le yanında h�zmet alan çocuk
sayımız 38 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 217 çocuğumuz f��len
h�zmet almaktadır. 2020 yılında 42
çocuğumuz a�le yanına döndürüldü.

Van İl�nde Çocuklarımıza
Yönel�k H�zmetler

A�le Odaklı Yaklaşımlar

Van �l� Çocuk Hakları Kom�tem�ze bağlı 120
üye çocuk bulunmaktadır.

Bakım Sonrası İzleme ve
Rehberl�k  H�zmetler�

Çocuk Hakları Kom�tes�

Kuruluş bakımından ayrılan gençler�m�zden
2020 yılında 18’� �şe yerleşt�r�ld�.
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Tasarım etk�nl�kler� �le çocuklarımızın
yaratıcılıklarının ve el becer�ler�n�n
gel�şmes�n� sağlıyoruz.

K�tap okuma etk�nl�kler� �le çocuklarımıza
k�tap okuma alışkanlığı kazandırıyoruz ve
k�tap sevg�s� aşılıyoruz. 

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

Farklı ve eğlencel� oyunlar �le çocuklarımızın
zamanlarını eğlencel� ve dolu geç�rmes�n�
sağlıyoruz.

29 Ek�m, 23 N�san, 30 Ağustos, 18 Mart g�b�
öneml� günler�m�zde çocuklarımızın m�ll�
değerler�m�z� unutmamasını 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�n ortaya çıkmasını ve
gel�şmes�n� sağlıyoruz.

Yemek yapma etk�nl�kler� �le çocuklarımızın
günlük yaşam becer�ler�n�n gel�şmes�n� ve
geleneksel yemekler�m�z�n yapımının
öğren�lmes�n� sağlıyoruz. 

Van İl� Faal�yetler�nden Örnekler
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Çocuklarımızın müz�ğe yatkınlıklarını ortaya
çıkarmalarını ve b�r enstrüman çalmayı
öğrenmeler�n� sağlıyoruz.

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

Sudenaz (10 Yaş), 2020 yılında düzenlenen Hamle Yap Hamles�z Kalma Onl�ne
Santranç Turnuvasında Van �l b�r�nc�s� oldu.

Van İl�ndek� Çocuklarımızın
Başarıları

Azat (11 Yaş), 2020 yılında düzenlenen Hamle Yap Hamles�z Kalma Onl�ne Satranç
Turnuvasında Van �l �k�nc�s� oldu.

Gülcan (12 Yaş), 2020 yılında düzenlenen Hamle Yap Hamles�z Kalma Onl�ne Satranç
Turnuvasında Van �l üçüncüsü oldu.

Sara (18 Yaş), 2020 yılında Van İl Müdürlüğünce 15 Temmuz Demokras� ve M�ll� B�rl�k
Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmada el sanatları ve res�m dallarında b�r�nc� oldu.

Burhan (19 Yaş), 2020 yılında Gençl�k ve Spor �l Müdürlüğünce düzenlenen ferd� boks
müsabakasında kend� yaş kategor�s�nde �l b�r�nc�s� oldu.

Al� (16 Yaş), 2020 yılında Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen Satranç
Turnuvasında Van �l b�r�nc�s�; Ulusal Satranç Yarışmasında �se 34. oldu.

Sara (18 Yaş), 2020 yılında Van İl Müdürlüğünce 15 Temmuz Demokras� ve M�ll� B�rl�k
Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmada el sanatları ve res�m dallarında b�r�nc� oldu.

Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğü E-Bülten, Mart 2021 , Sayı: 9

55



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


