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Çocuk h�zmetler�ne �l�şk�n 2021 Mayıs Ayı e-
bülten� �le karşınızdayız. Bu sayımızda
b�rb�r�nden değerl� b�rçok çalışmayı s�z�nle
paylaşmanın mutluluğu �çer�s�ndey�z.

A�le ve Sosyal H�zmetler Bakanımız Sayın
Derya YANIK, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma,
Gençl�k ve Spor Bayramı kapsamında 19 m�ll�
sporcumuzu Bakanlık'ta ağırlayarak gençler�n
sporda gösterd�ğ� az�m ve başarının hayatın
bütün d�ğer alanlarına da yansıyacağını
bel�rtt�. En öneml� sermayem�z�n yet�şm�ş
�nsan gücü ve gençler�m�z olduğu
gerçeğ�nden hareketle gençler�m�z� vak�tler�n�
faydalı b�r şek�lde geç�rmeye davet ed�yoruz.

Bu sayımızda s�z�nle paylaşmaktan heyecan
duyduğumuz d�ğer b�r çalışma �se "Hed�ye
Karavanı Kardeş Ülke Azerbaycan'da" projes�
kapsamında çocuklara destek olmak amacıyla
hazırlanan Hed�ye Karavanı, A�le ve Sosyal
H�zmetler Bakanlığı’mızdan yola çıktı. A�le ve
Sosyal H�zmetler Bakanlığı, Dış�şler� Bakanlığı,
Balıkes�r Büyükşeh�r Beled�yes� �le Çocuk
Oyunları ve Spor Kulüpler� Federasyonu
(ÇOSKF) �şb�rl�ğ�yle gerçekleşt�r�len
organ�zasyonda, Azerbaycan'da Dünya Çocuk
Günü olarak kutlanan 1 Haz�ran’da
Azerbaycan’ın Tovuz şehr�nde çocuklara
hed�yeler dağıtılacak.

A�le ve Sosyal H�zmetler Bakanı Derya YANIK,
bu bayram A�le ve Sosyal H�zmetler
Bakanlığına bağlı Çocuk Evler�, Çocuk Evler�
S�teler� ve Çocuk Destek Merkezler�nde
koruma ve bakım altında bulunan çocuklara
kend� eller�yle ç�zd�ğ� bayram kartlarını
gönderd�.

Çocuklara kend� ç�zd�ğ� renkl� bayram
kartından göndererek onların bayramını
kutlayan YANIK, “Bayramlarda çocuklarımız
b�ze res�m ç�z�p bayramımızı kutlardı. Bu
bayram 1.369 kuruluşumuzdak� 13 b�n�n
üzer�nde evladımıza b�r sürpr�z yaptık.”
�fadeler�n� kullandı.

Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğü sosyal
medya hesaplarında, aşırı �lg�l�, kontrolcü ve
end�şel� a�leler olarak tanımlanan "hel�kopter
ebeveynl�k" tutumuna �l�şk�n b�lg�lend�rme
yaptı. B�lg�lend�rmede "hel�kopter
ebeveynl�kten" kaçınmak �ç�n "çocuklarımızın
kend�ler� �ç�n küçük kararlar vermeler�ne �z�n
verel�m; çocuklarımızın yaş ve gel�ş�m
düzey�ne göre sorumluluk almalarını
sağlayalım; onların duygu ve düşünceler�n�
kend� sözler�yle anlatmasına �z�n verel�m" g�b�
öner�lere yer ver�ld�.

Bülten�m�zde bu çalışmaların yanı sıra
Bakanımız Derya YANIK'ın Anneler Gününe
özel yayımlanan v�deo kl�b�, bu ay sosyal
medyada öne çıkan paylaşımlarımız ve
ülkem�z�n yed� bölges�nden Artv�n, Aydın,
Çanakkale, Erz�ncan, Gaz�antep, Nevşeh�r ve
Osman�ye �ller�ndek� çocuk h�zmetler�ne
�l�şk�n çalışmalarımıza da yer ver�ld�. 

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

Çocuk H�zmetler�nde Mayıs

Zel�ha SAĞLAM
Çocuk H�zmetler� Genel Müdürü
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Bakan YANIK, şunları söyled�:

""M�ll� Mücadele'n�n bütün Anadolu sathına
yayılması; coğrafyamızın, ülkem�z�n,
devlet�m�z�n kader�n�n değ�şt�ğ� b�r zaman
d�l�m�n� �fade ed�yor. 19 Mayıs 1919 ve
sonrası bu anlamda bütün b�r Anadolu
coğrafyasının canını d�ş�ne takarak b�r ülke
savunmasına başladığı ve bunu
sonuçlandırdığı b�r dönem. Bunun
sonrasında Gençl�k ve Spor Bayramı olarak
kutlanıyor olması ayrıca çok anlamlı. 

Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da �fade ett�ğ�
g�b� b�z�m en öneml� sermayem�z yet�şm�ş
�nsan gücümüz ve gençler�m�zd�r. Türk�ye
Cumhur�yet� devlet� olarak geçm�şte,
bugün ve yarın en öneml� sermayem�z
�nsan kaynağımız. Pek çok başka
değerler�m�z de var ama yet�şm�ş, �y�
�nsanın olmadığı yerde d�ğer bütün
değerler anlamsızdır çünkü bütün
değerler� harekete geç�recek, o değerlere
anlam katacak olan �nsandır.

Gençlerle sohbet eden, �lg�lend�kler� spor
dalları, kazandıkları madalyalar hakkında
b�lg�ler alan YANIK, her b�r� kend�
alanlarında öneml� başarılar elde eden
gençlerle b�r araya gelmekten büyük
mutluluk duyduğunu vurguladı. Gençler�n
sporda gösterd�ğ� az�m ve başarının hayatın
bütün d�ğer alanlarına da yansıyacağını
söyled�.

19 Mayıs 1919'un M�ll� Mücadele ateş�n�n
yakıldığı gün olduğuna d�kkat çeken Yanık,
19 Mayıs 1919'da Gaz� Mustafa Kemal
Atatürk'ün Samsun'dan başlayarak M�ll�
Mücadele'y� bütün Anadolu sathına
yaydığına �şaret ett�.

A�le ve Sosyal H�zmetler Bakanımız
Sayın Derya YANIK, 19 Mayıs Atatürk'ü
Anma, Gençl�k ve Spor Bayramı
dolayısıyla 19 m�ll� sporcuyu Bakanlık'ta
kabul ett�.

Bakan Yanık, 19 Mayıs’ta 19 M�ll�
Sporcuyla Buluştu
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Özell�kle çocukları ve gençler� çok
önems�yoruz çünkü onların enerj�s�,
gelecek kurgusu, hayata sağlıklı ve ver�ml�
b�rer �nsan olarak hazırlanmaları b�z�m
gelecektek� güvenl�ğ�m�z�n, güvencem�z�n
de anahtarıdır. 

S�zler�n sporda gösterd�ğ�n�z bu az�m ve
başarının hayatın bütün d�ğer alanlarına
da yansıyacağına �nanıyorum. D�s�pl�nl�,
az�ml�, kararlı olmak b�r bütündür. Bu b�r
süre sonra b�r davranış b�ç�m�ne dönüşür
ve s�z� pek çok başka alanda da başarıya
taşır."

Bakan YANIK, gençler�n başarılarından hem
çok gururlandıklarını hem de çok
duygulandıklarına değ�nerek bundan sonra
da gençlerle sık sık görüşecekler�n�
kaydett�.
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"Hed�ye Karavanı Kardeş Ülke
Azerbaycan'da" projes� kapsamında
şeh�t ve gaz� askerler�n çocuklarına
moral ve destek olmak amacıyla
hazırlanan Hed�ye Karavanı, A�le ve
Sosyal H�zmetler Bakanlığı’ndan yola
çıktı.

"Oyun Karavanı" Azerbaycanlı Çocuklar
İç�n Yola Çıktı

A�le ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı, Dış�şler�
Bakanlığı, Balıkes�r Büyükşeh�r Beled�yes�
�le Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpler�
Federasyonu (ÇOSKF) �ş b�rl�ğ�yle
gerçekleşt�r�len organ�zasyona Çocuk
H�zmetler� Genel Müdürü Zel�ha SAĞLAM,
Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpler�
Federasyonu Başkanı Mehmet MUTLU da
katıldı.

Törende konuşan A�le ve Sosyal H�zmetler
Bakan Yardımcımız Sayın İsma�l ERGÜNEŞ,
“Oyun Karavanı Yollarda adıyla Çocuk
Oyunları ve Spor Kulüpler�
Federasyonumuzun �şb�rl�ğ� �le
gerçekleşt�rd�ğ�m�z   bu  projem�z  2017'den

�t�baren Bakanlığımız ve federasyonumuzun
�şb�rl�ğ� �le devam etmekte. 2020 yılında �se
bu projen�n adını salgın neden�yle
değ�şt�rd�k ve artık projen�n adı ve �çer�ğ�
Oyun Karavanı Yollarda oldu. Hed�ye
Karavanımız yen� �sm� ve �çer�ğ�yle beraber
bugüne kadar ülkem�zde 14 �l�m�zde
çocuklarımızla buluştu. Özell�kle Malatya,
Tuncel�, B�ngöl, Muş, B�tl�s, Elazığ, Ağrı, Van,
Hakkar�, Şırnak, S��rt, Batman, Mard�n ve
D�yarbakır �ller�m�zde çocuklara kutu
oyunları ve oyuncaklar dağıtıldı.
Karavanımız ş�md� de Ankara’ya mesafe
olarak uzak olsa da gönüller�m�z�n çok yakın
olduğu kardeş ülkem�z Azerbaycan’a doğru
yol alacak, oradak� çocuklarımızla
buluşacak” �fadeler�n� kullandı.

Azerbaycan �le Türk�ye’n�n tar�h� bağlarla
b�rb�r�ne bağlanmış �k� dost ülke olduğunu
söyleyen ERGÜNEŞ, “İk� ülke arasındak� b�rl�k
ruhunun bunun g�b� kültürel ve sosyal
bağlarla yen� nes�llere aktarılması
etk�nl�ğ�m�z�n belk� de en değerl�
taraflarından  b�r�.
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Bugün uğurlayacağımız bu Hed�ye
Karavanımız 1 Haz�ran’da kardeş, can
Azerbaycan’ın Tovuz şehr�nde başlangıcını
gerçekleşt�recek, sonra da Azerbaycan-
Ermen�stan Savaşı’nda şeh�t ve gaz� olan 3
b�n, toplam 6 b�n a�lem�z�n çocuklarıyla
karavanımızı buluşturacağız. 20 Haz�ran’a
kadar Azerbaycanımızın muhtel�f
yerler�nde bu buluşmaları �nşallah güzel
hatıralarla devam ett�receğ�z” şekl�nde
konuştu.

Çocukların sev�nc� ve heyecanının kend�ler�
�ç�n mutluluk kaynağı olduğunu bel�rten
ERGÜNEŞ, şöyle devam ett�:

“Bütün çocuklar �nsanlık �ç�n b�rer umut ve
mutluluktur d�yoruz. Dünyanın neres�nde
olursa olsun onlara korumamız gereken b�r
emanet olarak bakıyoruz. İşte bu noktada
anne, babalara olduğu kadar hep�m�ze
görevler düşüyor; çocukların f�z�k�,
ps�koloj�k, ruhsal gel�ş�m� ve eğ�t�mler�
açısından d�kkat ed�lmes� gereken pek çok
nokta var. Örneğ�n; masal ve h�kayes�z
büyümek çocuklar �ç�n büyük b�r kayıp,
masal dünyasının çocukların yaratıcı
zekalarının gel�ş�m�ne katkısı uzmanlarca
hemen her gün vurgulanıyor. Fakat
teknoloj� �le b�rl�kte özell�kle yen� kuşaklar
açısından farklı b�r döneme g�r�yoruz.
Çocukların bütün oyun ve oyuncak dünyası
adeta d�j�tal r�sklerle tehd�t altında.
Çocuklar artık hem masalların o renkl�
dünyasıyla daha az haşır neş�r oluyor hem
de sokakta oyun oynamayı unutacak b�r
noktaya geld�. D�j�tal bağımlılık
çocuklarımızın geleceğ� açısından büyük
b�r tehl�keye dönüşmekte. Bu nedenle
d�yoruz k�; sorumluluklarımız konusunda
çok daha d�kkatl� olmalıyız. Çocuklarımızı
ve a�leler�m�z� d�j�talleşme konusunda
b�l�nçlend�rmel�y�z.

Oyun Karavanının üzer�ndek� slogan
esasında burada anlatmak �sted�kler�m�z�n
b�r özet�n� �fade etmekte; ‘Çocuk Oyunla ve
Dünya Çocukla Güzelleş�r’.

Hed�ye Karavanımıza buradan uğurlar
olsun d�yor ülkem�z adına can Azerbaycan’a
selamlarımızı gönder�yorum. Azerbaycanlı
çocuklara sağlıklı, huzurlu ve neşe �ç�nde �y�
oyunlar d�l�yorum. Yola çıkacak ek�b�m�ze de
yolunuz açık, sefer�n�z hayırlı olsun d�yorum”

Çocuklarla �let�ş�m kurmanın, onların
dünyasını paylaşmanın en doğal ve sağlıklı
yolunun oyun olduğunu bel�rten Çocuk
H�zmetler� Genel Müdürü Zel�ha SAĞLAM da
“Bakanlık olarak çocuklarımıza verd�ğ�m�z
değer doğrultusunda onlar �ç�n oyunun ve
oyuncağın ne kadar öneml� olduğunun
b�l�nc�ndey�z. Bu nedenle çocuklarımızın
sağlıklı gel�ş�m�ne olumlu katkısı olacak tüm
oyun ve oyuncakları destekl�yoruz. Hed�ye
Karavanı Yollarda sloganı �le başlatılan
etk�nl�kler, b�rçok �l�m�zde çocuklarımızla
buluşmuştu ş�md� de Azerbaycan’dak�
çocuklarımızla buluşacak. Karavanımıza
hayırlı yolculuklar d�l�yorum ve bu tür
etk�nl�kler�n artarak devam etmes�n� üm�t
ed�yorum” ded�.

Konuşmaların ardından Sayın Bakan
Yardımcımız ERGÜNEŞ'�n 11 yaşındak� Fatma
Zehra İNCE �le parmak maçı yapması ve
katılımcı çocuklara dağıtılan kutu
oyuncakların ardından hed�ye karavanı yolcu
ed�ld�.
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Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğü
sosyal medya hesaplarında çocuk ve
ebeveyn ps�koloj�s� �le �lg�l� b�r çok
alanda b�lg�lend�rme yapılıyor. Aşırı
�lg�l�, kontrolcü ve end�şel� a�leler olarak
tanımlanan "hel�kopter ebeveynl�k"
tutumuna �l�şk�n paylaşımı da d�kkat
çekt�.

Anne Babalar İç�n "Hel�kopter
Ebeveynl�kten" Kaçınma Öner�ler�

Çocuklarınızın kend�ler� �ç�n küçük
kararlar vermeler�ne �z�n ver�n. 
Çocuklarınızın yaş ve gel�ş�m düzey�ne
göre sorumluluk almalarını sağlayın. 
Çocuklarınıza yardım etmek �ç�n hazır
olduğunuzu ama onları sürekl� kontrol
etmek zorunda olmadığınızı kend�n�ze
hatırlatın. 
Çocuklarınıza görevler�n� kend� başlarına
nasıl tamamlayacaklarını öğretmek �ç�n
adımlar atın. 
Çocuklarınızın b�r sorunu olduğunda
onu çözmek �ç�n harekete geçmek
yer�ne onlara sorular sorun. 
Onların duygu ve düşünceler�n� kend�
sözler�yle anlatmasına �z�n ver�n.

B�lg�lend�rmede "hel�kopter ebeveynl�kten"
kaçınmak �ç�n yer alan öner�ler �se şu
şek�lded�r:

Çocuğu �ç�n en �y�s�n� �steyerek, çocukların
yapması gereken sorumlulukları üstlenen,
sorunlarını onlar adına çözen, aşırı �lg�l�,
kontrolcü ve end�şel� a�leler olarak
tanımlanan "hel�kopter ebeveynl�k"
tutumlarının en temel bel�rt�ler�; "Hel�kopter
ebeveynler çocuklarının başarısız
olmasından aşırı end�şe duyarlar; çocukları
adına konuşurlar; çocuklarının
sorumluluklarını üstlen�rler ve yaşadığı
sorunları kend�ler� çözmek �sterler" şekl�nde
sıralandı.
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A�le ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı,
Anneler Günü’ne özel b�r v�deo kl�p
hazırladı.

A�le ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı’ndan
Anneler Günü’nde Anlamlı Kl�p

“Sıcacık b�r sevg�n�n en katıksız hal�d�r
annel�k. O üşümes�n d�ye gecey�
gündüz etmekt�r. Hayatın kaygısını
b�r tarafa �t�p sadece onu
düşünmekt�r. Pek�, b�rb�r�ne
fedakarlıkla bağlanan �k� yüreğ�n
hed�yes� ned�r? B�r anneye ver�lecek
en güzel hed�ye evladının yanında
olmasıdır da b�r evlat �ç�n hayatın
değer� o kel�mey� hala söyleyeb�l�yor
olmaktır."

Kl�p, "Anne, �y� k� varsın.” sözü �le son
buluyor.

Kl�pte, annes�ne zamanında kend�s�ne
baktığı özenle ve şefkatle bakan b�r evladın
vefası görülüyor. 

Dünyadak� en kutsal ve katıksız sevg�n�n
annel�k olduğu ve tüm anneler�n evlatları
�ç�n yaptığı fedakârlığın ön plana çıktığı
v�deo kl�pte, annel�k duygusu şu sözlerle
anlatılıyor:
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9

duyarlılığı gel�şt�rmeye ve çocukların her
kademede karar alma süreçler�ne
katılmaya yönel�k olanaklar sağlıyoruz.

Danışma Kurulu üyes� çocuklarımızla 28
Mayıs 2021 tar�h�nde çalışmalarının ve
çalışma takv�mler�n�n değerlend�rmes�n�n
yapıldığı, Genel Müdürümüz Zel�ha
SAĞLAM’ın da katılım gösterd�ğ� ara b�r
toplantı gerçekleşt�rd�k.
 
Toplantıda çocuklarımız, kend�ler�n� �fade
etme fırsatı bularak hedefler�nden ve
�ller�nde gerçekleşt�rd�kler� çalışmalardan
bahsett�ler. Yıllık takv�me ve yaklaşan
öneml� gün ve haftalara yönel�k
çalışmaların yanı sıra �ller arası f�k�r
alışver�ş� gerçekleşt�r�lmes� sağlandı.

28 Mayıs'ta  Çocuk Danışma Kurulu �le
gerçekleşt�rd�ğ�m�z toplantıda, 81
�l�m�zde faal�yet gösteren Çocuk Hakları
Kom�teler�m�z�n çalışmalarını ve gelecek
planlarını d�nled�k.

Çocuk Danışma Kurulu İle Değerlend�rme
Toplantısı Gerçekleşt�rd�k

Çocuk Hakları İl Kom�teler� bünyes�nde
çeş�tl� eğ�t�mler, sem�ner, forum, toplantı,
kültürel, sosyal ve sport�f faal�yetler, öneml�
günler�n kutlamaları, ş��r, res�m, h�kaye,
fotoğraf yarışmaları, tanıtım stantları,
çalıştaylar, z�yaretler, serg�, t�yatro gez�ler�
�çeren etk�nl�kler� gerek yerel gerekse ulusal
çapta gerçekleşt�r�yoruz.

Bu etk�nl�klerde çocukların; a�le, toplum ve
kamusal yaşama katılımları �ç�n fırsatlar
yaratarak,  çocuk  haklarına  �l�şk�n  b�l�nç  ve



Sosyal ve Ekonom�k Destek H�zmet�
(SED) ödemeler�n�n Ramazan
Bayramı’ndan önce �ht�yaç sah�b�
vatandaşların hesaplarına yatırıldı.

SED Ödemeler� Bayramdan Önce
Hesaplara Yatırıldı

Bakan YANIK, ayrıca "SED h�zmet�m�z
kapsamında b�nlerce çocuğumuz kend�
a�les�n�n yanında başta ekonom�k açıdan
olmak üzere destekley�c�
h�zmetler�m�zden faydalanıyor.” şekl�nde
konuştu.

Ödemeler, 05-12 Mayıs arasında hesaplara
yatırıldı. Mayıs ayı �çer�s�nde Sosyal ve
Ekonom�k Destek (SED) alan yaklaşık 139
b�n çocuğumuz �ç�n 159 m�lyon TL
c�varında ödeme yapıldı. 

Çocuklarımızın üstün yararı doğrultusunda
korunmaya �ht�yacı olan çocukları a�leler�
yanında destekleyerek a�le bütünlüğünü
korumaya çalıştıklarını bel�rten Bakan
YANIK, “Sosyal h�zmetlerde a�le
bütünlüğünü önceleyerek çocuklarımızın
a�leler� yanında toplumsal hayata katılım
sağlayan, sağlıklı b�reyler olarak
yet�şmeler�n� �st�yoruz. " ded�.
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Devlet koruması altında yet�şen
gençler�m�z�n kamuda �st�hdam
ed�lmes� �ç�n 2021 Mayıs Dönem� terc�h
�şlemler� başladı.

Haklarında koruma veya bakım tedb�r�
kararı alınmış,
A�le ve Sosyal H�zmetler Bakanlığının
sosyal h�zmet modeller�nden en az �k�
yıl süre �le yararlanmış ve reş�t olduğu
tar�h �t�bar�yle de bu h�zmetlerden
yararlanmaya devam eden,
18 yaşının dolduğu ve koruma ya da
bakım tedb�r kararının veya h�maye
onayının sona erd�ğ� tar�hten �t�baren
beş yıl �ç�nde A�le ve Sosyal H�zmetler
Bakanlığına başvurarak hak sah�b�
olduğunun tesp�t�n� yaptırmış k�ş�ler�n
katılması mümkün olacak.

H�zmetler Bakanlığı tarafından bu şartları
taşıdığının kontrolü yapıldıktan sonra hak
sah�b� olduğu bel�rlenen k�ş�ler
katılab�lecek. Buna göre yerleşt�rme
�şlemler�ne yalnızca 2828 sayılı Sosyal
H�zmetler Kanununun Ek 1’�nc� Maddes�
kapsamında;

Devlet Koruması Altında Yet�şen Gençler
İç�n Terc�h Dönem� Başladı

Adaylar, yerleşt�rme �şlemler� �ç�n
yayınlanan terc�h kılavuzuna 31 Mayıs 2021
tar�h� �t�barıyla Bakanlığımız �nternet
s�tes�nden (www.a�le.gov.tr) ulaşab�l�yor.
Başvuru yapmak �steyen tüm adaylar,
terc�h kılavuzunda bel�rt�len şek�lde terc�h
�şlemler�n� gerçekleşt�recek. Kamu
kurumlarına yapılacak atamalar �ç�n en az
�lkokul mezunu olmak şartı aranacak.

2828 Sayılı Kanuna göre memur alımı
�lanına k�mler başvurab�l�r?

Yapılacak yerleşt�rme �şlemler�ne yalnızca
bel�rt�len   şartları  taşıyan  ve  A�le ve Sosyal
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Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğünce
gönder�len l�stede yer ver�len öğret�m
programı veya alan-dal b�lg�ler�ne göre
kend�ler�ne n�tel�k kodu tanımlanamayan
adayların yerleşt�rme �şlemler�nde terc�hte
bulunab�lmeler� mümkün olmayacak. Bu
adayların n�tel�k kodlarının tanımlanmasını
sağlamak üzere mezun�yet
belgeler�/d�plomaları �le A�le ve Sosyal
H�zmetler Bakanlığı Çocuk H�zmetler� Genel
Müdürlüğüne veya Genel Müdürlüğe
�let�lmek üzere A�le ve Sosyal H�zmetler İl
Müdürlükler� ve Sosyal H�zmet Merkez�
Müdürlükler�ne başvurmaları gerekecek. 

Bu nedenle yapılacak başvuruların
yerleşt�rme �şlemler�n�n son günü saat
16.00’a kadar Çocuk H�zmetler� Genel
Müdürlüğüne veya A�le ve Sosyal H�zmetler
İl Müdürlükler� ve Sosyal H�zmet Merkez�
Müdürlükler�ne yapılması gerekecek.

Aynı öğren�m düzey�nde b�rden fazla
d�plomaya sah�p adaylar, hang�
programdan terc�hte bulunmak
�sted�kler�n� A�le ve Sosyal H�zmetler
Bakanlığı Çocuk H�zmetler� Genel
Müdürlüğüne b�ld�rmeler� gerek�yor.

Terc�hler�n geçerl� olab�lmes� �ç�n
terc�hler�n E-Devlet Kapısı üzer�nden
gönder�leb�leceğ� son gün �t�bar�yle,
hak sah�b� olunan öğren�m
düzey�ndek� b�r okuldan veya
programdan mezun olunması şartı
aranacak.
Hak sah�pler�n�n terc�hler�n
gönder�lmes�n�n son günü (14 Haz�ran
2021) �t�bar�yle mezun durumda
bulunması gerek�yor.
E-Devlet Kapısı www.turk�ye.gov.tr
adres� üzer�nden yapılacak terc�hler, 14
Haz�ran 2021 tar�h� saat 23.59’a kadar
devam edecek. 
Yerleşt�rme sonuçları �le �lg�l� olarak
adaylara ve �lg�l� kurumlara postayla
herhang� b�r belge gönder�lmeyecek. 
Adaylar yerleşt�rme sonuçlarını A�le ve
Sosyal H�zmetler Bakanlığı’nın
�nternet sayfasından öğreneb�lecekler. 
Kamu kurum ve kuruluşlarına yerleşen
adayların l�stes� elektron�k ortamda
yayımlanacak.

 Terc�hler nasıl yapılacak?

Terc�h Kılavuzu �ç�n aşağıdak� l�nke tıklayab�l�rs�n�z.
 

www.a�le.gov.tr/med�a/78110/terc�h-k�lavuzu-2021-may�s-donem�.pdf
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Bakanlığa bağlı özel kreş ve gündüz
bakımevler� �le özel çocuk kulüpler�n�n
tam kapanma dönem�nde, sadece
kısıtlamalardan muaf olanların
çocuklarının bakım ve gözet�m
�ht�yaçlarının güvenl� b�r ortamda
sağlanab�lmes� amacıyla faal�yetler�ne
devam etmes�ne karar ver�ld�.

13

kapanma dönem�nde çalışmaya devam
edecek olan a�leler�n talepler�n� de göz
önünde bulundurarak değerlend�rd�.

İç�şler� Bakanlığı’nın 26 N�san 2021 tar�hl�
genelges� doğrultusunda mevcut tedb�rler
kapsamında kısıtlamalardan zorunlu kamu
h�zmetler�n� sürdürenler�n, üret�m,
güvenl�k, sağlık ve sosyal h�zmet alanı g�b�
bazı çalışma alanlarına muaf�yet sağlandı.
Bu doğrultuda Bakanlığımız tarafından �zn�
ver�len ve denetlenen özel kreş ve gündüz
bakımevler� �le özel çocuk kulüpler�n�n tam
kapanma dönem�nde, sadece
kısıtlamalardan muaf olanların çocuklarının
bakım ve gözet�m �ht�yaçlarının güvenl� b�r
ortamda sağlanab�lmes� amacıyla,
faal�yetler�n�n devamına karar ver�ld�.

Tam Kapanma Dönem�nde, Sadece
Kısıtlamalardan Muaf Olan A�leler�n
Çocukları İç�n Kreşler�m�z Açık

Cov�d-19 salgınının önlenmes�ne yönel�k
Koronav�rüs B�l�m Kurulunun öner�ler�
sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p
Erdoğan başkanlığında toplanan
Cumhurbaşkanlığı Kab�nes�nde alınan tam
kapanma kararının ardından A�le ve Sosyal
H�zmetler Bakanlığı, özel kreşler, gündüz
bakım evler� ve çocuk kulüpler�n�n �lg�l� tam
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Prososyal / Olumlu Sosyal
Davranış Ned�r?

Sosyal Medyada Bu Ay



Salgın Dönem�nde Çalışanlarımıza
Yönel�k Gerçekleşt�rd�ğ�m�z Eğ�t�mler

15

Sosyal Medyada Bu Ay
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Salgın Dönem�nde Çocuklara ve
Ebeveynlere Yönel�k Verd�ğ�m�z Eğ�t�mler

Sosyal Medyada Bu Ay



Etk�n B�r D�nley�c� Olab�lmek İç�n 
Neler Yapmalıyız?
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Sosyal Medyada Bu Ay



İllerimizde 
Çocuk Hizmetleri



Artv�n

Çocukların c�ns�yete göre dağılımları (2020)

Çocuk Evler� Koord�nasyon Merkez�ne
(ÇEKOM) bağlı h�zmet veren 6 Çocuk Ev�
1 Çocuk Koruma İlk Müdahale ve
Değerlend�rme B�r�m� (ÇOKİM)
2 Sosyal H�zmet Merkez� (SHM)
5 Kreş
1 Çocuk Kulübü
Koruyucu A�le ve Evlat Ed�nme B�r�m� �le
h�zmet vermekted�r.

Artv�n �l� nüfusunun

% 19,77's� (33.515)
0-17 yaş grubu çocuklardan oluşmaktadır.

Artv�n �l� toplam çocuk nüfusu,
Türk�ye'dek� toplam çocuk nüfusunun
(22.750.657) % 0,15'�n� oluşturmaktadır.

Erkek
17.163

%51,2

Kız
16.352

%48,8

2020 yılı Artv�n �l� nüfusu toplam: 

169.501

Artv�n �l�m�z, Karaden�z Bölges�'nde yer alan
şeh�rler�m�zden b�r�s�d�r.

TÜİK ver�ler�ne göre;

Artv�n A�le ve Sosyal H�zmetler
İl Müdürlüğü

Artv�n  �l�nde �kamet eden çocuklarımıza:

Sosyal ve Ekonom�k Destek H�zmet� (SED):
2021 yılı Mayıs ayında 368 çocuğumuza
toplam 428.000,00 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 28 çocuğumuza
eğ�t�m ve materyal desteğ� sağlandı.

Koruyucu A�le H�zmet�: 2021 yılı N�san ayı
�t�bar� �le koruyucu a�le yanında h�zmet alan
çocuk sayımız 13 oldu.

Evlat Ed�nme H�zmet�: 2019 yılından bu yana
10 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. 2021 yılında 1 çocuğumuz
a�le yanına döndürüldü

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

A�le Odaklı Yaklaşımlar

Çocuk Hakları Kom�tem�ze bağlı 96 üye çocuk
bulunmaktadır.

Bakım Sonrası İzleme ve Rehberl�k 

Çocuk Hakları Kom�tes�

Reş�t olan gençler�m�zden 2020 yılında 7’s�
kamu kurumlarında �st�hdam ed�ld�.
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Res�m etk�nl�kler� �le çocuklarımızın res�m
yetenekler�n�n gel�şmes�n�, farklı tekn�klerle
res�m yapmayı öğrenmeler�n� destekl�yoruz.

Okçuluk etk�nl�kler� �le çocukların z�h�nsel
düşünceler�yle f�z�k� hareketler�n� olumlu
yönde gel�şt�rmeler�n� sağlıyoruz.

Açık alanlarda düzenled�ğ�m�z spor
etk�nl�kler� �le çocuklarımızın sporu
tanımasını ve sevmes�n� sağlıyoruz. Onların
b�l�nçl� sporcular olarak yet�şmeler�n�
destekl�yoruz.

Satranç etk�nl�kler� �le çocuklarımızın anal�t�k
düşünme, b�r kaç adım sonrasını hesap
etme, sabır gösterme becer�ler�n�n
gel�şmes�n�; oyunda kazanma ve kaybetme
duygularını yaşamalarını sağlıyoruz.

Mangala oyunu �le çocuklarımızın hem
eğlencel� ve ver�ml� zaman geç�rmes�n� hem
de geleneksel çocuk oyunumuzun gelecek
nes�llere taşınmasını sağlıyoruz.

Düzenl� ders çalışma saatler�m�z �le
çocuklarımızın akadem�k olarak ger�
kalmadan, dersler�nde başarılı olmalarını
sağlıyoruz. 

Artv�n İl�ndek� Faal�yetlerden Örnekler
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2021 yılında düzenlenen "Pandem�de Çocuk Olmak" adlı fotoğraf yarışmasında Ecenur
(16 yaş) altıncı, Rümeysa (16 yaş) on altıncı oldu.

2020 yılında İl M�ll� Eğ�t�m Müdürlüğünün düzenled�ğ� res�m yarışmasında El�f (13 yaş)
b�r�nc� oldu.

2020 yılında düzenlenen 15 Temmuz Şeh�tler� Anma Etk�nl�kler� kapsamında res�m
dalında Sev�l (18 Yaş) b�r�nc� oldu.

2020 yılında D�yanet İşler� Başkanlığınca düzenlenen umre ödüllü yarışmada S�bel (17
yaş) kızlarda, Eray (19 Yaş) erkeklerde b�r�nc� oldu.

2020 yılında �l genel�nde düzenlenen yüzme yarışmasında Zeynep (14 yaş) �k�nc� oldu.

Artv�n İl�ndek� Çocuklarımızın Başarıları
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Sosyal ve Ekonom�k Destek H�zmet� (SED):
2021 yılı Mayıs ayında 2.112 çocuğumuza
toplam 2.310.000,00 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 803 çocuğumuza
eğ�t�m ve materyal desteğ� sağlandı.

Koruyucu A�le H�zmet�: 2021 yılı N�san ayı
�t�bar� �le koruyucu a�le yanında h�zmet alan
çocuk sayımız 133 oldu.

Evlat Ed�nme H�zmet�: 2019 yılından bu yana
25 çocuğumuz evlat ed�nme h�zmet�nden
faydalandı.

Bakım H�zmetler�

İl Müdürlüğümüze bağlı çocuk bakım
kuruluşlarımızda toplam 343 çocuğumuz
f��len h�zmet almaktadır. 2021 yılında 9
çocuğumuz a�le yanına döndürüldü.

Aydın İl�nde Çocuklarımıza
Yönel�k H�zmetler

A�le Odaklı Yaklaşımlar

Çocuk Hakları Kom�tem�ze bağlı 210 üye
çocuk bulunmaktadır.

Bakım Sonrası İzleme ve Rehberl�k 

Çocuk Hakları Kom�tes�

Reş�t olan gençler�m�zden 2020 yılında 49’u
kamu kurumlarında �st�hdam ed�ld�.

Aydın

Çocukların c�ns�yete göre dağılımları (2020)

1 Çocuk Evler� S�tes�
Çocuk Evler� Koord�nasyon Merkez�ne
(ÇEKOM) bağlı h�zmet veren 22 Çocuk Ev�
2 Çocuk Koruma İlk Müdahale ve
Değerlend�rme B�r�m� (ÇOKİM)
6 Sosyal H�zmet Merkez� (SHM)
70 Özel Kreş ve Gündüz Bakım Ev�
Koruyucu A�le ve Evlat Ed�nme B�r�m� �le
h�zmet vermekted�r.

Aydın �l� nüfusunun

% 22,50's� (251.786)
0-17 yaş grubu çocuklardan oluşmaktadır.

Aydın �l� toplam çocuk nüfusu,
Türk�ye'dek� toplam çocuk nüfusunun
(22.750.657) % 1,11'�n� oluşturmaktadır.

Erkek
129.435

%51,4

Kız
122.351

%48,6

2020 yılı Aydın �l� nüfusu toplam: 

1.119.084

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

TÜİK ver�ler�ne göre;

Aydın A�le ve Sosyal H�zmetler
İl Müdürlüğü

Aydın �l�nde �kamet eden çocuklarımıza:
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"Okuyorum, Yarışıyorum, Yazarlarıyla
Buluşuyorum" projes� kapsamında düzenl�
olarak gerçekleşt�rd�ğ�m�z k�tap okuma
etk�nl�kler� �le çocuklarımızın k�tap okuma
alışkanlığı kazanmalarını, anal�t�k düşünme
ve kend�n� �fade etme becer�ler�n�n
gel�şt�r�lmes�n� sağlıyoruz.

Sport�f faal�yetler �le çocuklarımızın
bedensel, z�h�nsel ve ps�ko-sosyal
gel�ş�mler�ne olumlu yönde katkı sağlıyoruz.
Ders dışındak� boş vak�tler�n� daha key�fl� ve
ver�ml� geç�rmeler�n� amaçlıyoruz.

F�dan d�kme etk�nl�kler� �le çocuklarımızı
doğa �le tanıştırıyoruz. Çocuklarımızın bu
etk�nl�kler sayes�nde b�tk�ler� tanımalarını ve
doğada geç�r�len zamanın �nsana kattığı
huzuru yaşamalarını sağlıyoruz.

Boyama etk�nl�kler� çocuklarımızın
yaratıcılıklarını en fazla ortaya koydukları
faal�yetlerden b�r�s�. Çocuklarımızla farklı
boyama tekn�kler� üzer�nde çalışarak yaratıcı
yetenekler�n� keşfetmeler�n� sağlıyoruz.

Aydın İl�ndek� Çocuklarımızın Başarıları

2020 yılında �l genel�nde düzenlenen Yazıyorum-Ç�z�yorum Etk�nl�ğ�nde ş��r dalında
D�denaz (13 yaş) b�r�nc� oldu.
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Çanakkale

Çocukların c�ns�yete göre dağılımları (2020)

2 Çocuk Evler� S�tes�
Çocuk Evler� Koord�nasyon Merkez�ne
(ÇEKOM) bağlı h�zmet veren 10 Çocuk Ev�
1 Çocuk Koruma İlk Müdahale ve
Değerlend�rme B�r�m� (ÇOKİM)
1 Çocuk Destek Merkez� (ÇODEM)
3 Sosyal H�zmet Merkez� (SHM)
29 Özel Kreş ve Gündüz Bakımev�
Koruyucu A�le ve Evlat Ed�nme B�r�m� �le
h�zmet vermekted�r.

Çanakkale �l� nüfusunun

% 19,13'ü (103.611)
0-17 yaş grubu çocuklardan oluşmaktadır.

Çanakkale �l� toplam çocuk nüfusu
Türk�ye'dek� toplam çocuk nüfusunun
(22.750.657) % 0,46'sını oluşturmaktadır.

Erkek
53.212

%51,4

Kız
50.399

%48,6

2020 yılı Çanakkale �l� nüfusu toplam: 

541.548

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

TÜİK ver�ler�ne göre;

Çanakkale A�le ve Sosyal
H�zmetler İl Müdürlüğü

Çanakkale �l�nde �kamet eden çocuklarımıza:

Sosyal ve Ekonom�k Destek H�zmet� (SED):
2021 yılı Mayıs ayında 235 çocuğumuza
toplam 271.000,00 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 49 çocuğumuza,
2021 yılında 16 çocuğumuza eğ�t�m ve
materyal desteğ� sağlandı.

Koruyucu A�le H�zmet�: 2021 yılı N�san ayı
�t�bar� �le koruyucu a�le yanında h�zmet alan
çocuk sayımız 60 oldu.

Evlat Ed�nme H�zmet�: 2019 yılından bu yana 
24 çocuğumuz evlat ed�nme h�zmet�nden
faydalandı.

Bakım H�zmetler�

İl Müdürlüğümüze bağlı çocuk bakım
kuruluşlarımızda toplam 156 çocuğumuz
f��len h�zmet almaktadır. 2021 yılında 9
çocuğumuz a�le yanına döndürüldü

Çanakkale İl�nde Çocuklarımıza
Yönel�k H�zmetler

A�le Odaklı Yaklaşımlar

Çocuk Hakları Kom�tem�ze bağlı 83 üye çocuk
bulunmaktadır.

Bakım Sonrası İzleme ve Rehberl�k 

Çocuk Hakları Kom�tes�

Reş�t olan gençler�m�zden 2020 yılında 29’u
kamu kurumlarında �st�hdam ed�ld�.

24



Müze gez�s� etk�nl�kler� �le çocuklarımızın tar�h�,
b�l�m�, arkeoloj�y� öğrenmeler�n� sağlıyor, farklı
konulara �lg� ve merak duymaları �ç�n
çalışıyoruz.

Ev �ç�ndek� bas�t malzemeler �le yaratıcı
tasarım faal�yetler� yapıyoruz.

25

Müz�k etk�nl�kler� �le çocuklarımızın müz�ğe
yatkınlıklarını ortaya çıkarmanın yanında en
az b�r enstrüman çalmalarını da
destekl�yoruz.

Dart etk�nl�kler� �le çocuklarımızın el-göz
koord�nasyonlarını ve d�kkat, odaklanma ve
konsantrasyon becer�ler�n� gel�şt�r�yoruz.

Kasnak, punch, d�k�ş, nakış, oya g�b� faal�yetlere
�lg� duyan çocuklarımızın el becer�ler�n�
gel�şt�r�yoruz.

29 Ek�m, 23 N�san, 30 Ağustos g�b� öneml�
günlerde çocuklarımızla etk�nl�kler
düzenleyerek değerler�m�z� unutmamalarını
sağlıyoruz.

Çanakkale İl�ndek� Faal�yetlerden Örnekler



Çanakkale İl�ndek� Çocuklarımızın Başarıları

2020 yılında D�yanet İşler� Başkanlığınca düzenlenen Umre ödüllü yarışmada Nuray
(19 yaş) kız çocuklar arasında, Kerem (15 yaş) erkek çocuklar arasında b�r�nc� oldu.

2021 yılında düzenlenen 18 Mart Yelken Yarışmasında Mel�sa (17 yaş) �l b�r�nc�s� olarak
18 Mart Yelken Kupasını aldı.

2020 yılında düzenlenen 15 Temmuz'u Anma Etk�nl�kler�nde Berke (20 yaş) res�m
dalında �l b�r�nc�s� oldu.

2020 yılında �l genel�nde düzenlenen Yazıyorum-Ç�z�yorum Etk�nl�ğ�nde kar�katür
dalında Gülsüm (16 yaş) b�r�nc�, Şer�fe (14 yaş) �k�nc�, Aleyna (13 yaş) üçüncü; ş��r dalında
Şahsenem (16 yaş) b�r�nc�, Kerem (15 yaş) �k�nc�, Şer�fe (14 yaş) üçüncü; res�m dalında
Aleyna (13 yaş) b�r�nc�; Muhammed (17 yaş) �k�nc�, İzzett�n (16 yaş) üçüncü; h�kaye
dalında Büşra (12 yaş) �k�nc�; Uğur üçüncü oldu.
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Sosyal ve Ekonom�k Destek H�zmet� (SED):
2021 yılı Mayıs ayında 346 çocuğumuza
toplam 419.000,00 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 35 çocuğumuza,
2021 yılında 35 çocuğumuza eğ�t�m ve
materyal desteğ� sağlandı.

Koruyucu A�le H�zmet�: 2021 yılı N�san ayı
�t�bar� �le koruyucu a�le yanında h�zmet alan
çocuk sayımız 58 oldu.

Evlat Ed�nme H�zmet�: 2019 yılından bu yana 
1 çocuğumuz evlat ed�nme h�zmet�nden
faydalandı.

Bakım H�zmetler�

İl Müdürlüğümüze bağlı çocuk bakım
kuruluşlarımızda toplam 85 çocuğumuz f��len
h�zmet almaktadır. 2021 yılında 3 çocuğumuz
a�le yanına döndürüldü.

Erz�ncan İl�nde Çocuklarımıza
Yönel�k H�zmetler

A�le Odaklı Yaklaşımlar

Çocuk Hakları Kom�tem�ze bağlı 37 üye çocuk
bulunmaktadır.

Bakım Sonrası İzleme ve Rehberl�k 

Çocuk Hakları Kom�tes�

Reş�t olan gençler�m�zden 2020 yılında 11’�
kamu kurumlarında �st�hdam ed�ld�.

Erz�ncan

Çocukların c�ns�yete göre dağılımları (2020)

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

Erz�ncan �l� nüfusunun

% 23,12's� (54.197)
0-17 yaş grubu çocuklardan oluşmaktadır.

Erz�ncan �l� toplam çocuk nüfusu
Türk�ye'dek� toplam çocuk nüfusunun
(22.750.657) % 0,24'ünü oluşturmaktadır.

Erkek
27.801

%51,3

Kız
26.396

%48,7

2020 yılı Erz�ncan �l� nüfusu toplam: 

234.431

Erz�ncan �l�m�z, Doğu Anadolu Bölges�'nde yer
alan şeh�rler�m�zden b�r�s�d�r.

TÜİK ver�ler�ne göre;

Erz�ncan A�le ve Sosyal
H�zmetler İl Müdürlüğü

Erz�ncan �l�nde �kamet eden çocuklarımıza:
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Halk oyunları etk�nl�kler� �le çocuklarımıza
yöresel oyunlarımızı ve yöresel kıyafetler�
tanıtıyoruz.

Resme �lg� duyan çocuklarımızı destekl�yoruz.
Res�m �le duygularını aktarmalarını,
yetenekler�n� gel�şt�rmeler�n� sağlıyoruz. 

Jenga g�b� denge oyunları �le çocuklarımızın el-
göz koord�nasyonlarının gel�şmes�n�, bas�t
denge kurallarını öğrenmeler�n� sağlıyoruz.

Satranç etk�nl�kler� �le çocuklarımızın anal�t�k
düşünme, b�r kaç adım sonrasını hesap etme,
sabır gösterme becer�ler�n�n gel�şmes�n�;
oyunda kazanma ve kaybetme duygularını
yaşamalarını sağlıyoruz.

Masa ten�s� odalarımız �le çocuklarımızın salgın
dönem�nde dışarıya çıkmadan eğlencel� vak�t
geç�rmeler� �ç�n çalışıyoruz.

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

Erz�ncan İl�ndek� Faal�yetlerden Örnekler
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Gaz�antep

Çocukların c�ns�yete göre dağılımları (2020)

2 Çocuk Evler� S�tes� (ÇES)
Çocuk Evler� Koord�nasyon Merkez�ne
(ÇEKOM) bağlı h�zmet veren 19 Çocuk Ev�
2 Çocuk Koruma İlk Müdahale ve
Değerlend�rme B�r�m� (ÇOKİM)
2 Çocuk Destek Merkez� (ÇODEM)
5 Sosyal H�zmet Merkez� (SHM)
51 Özel Kreş ve Gündüz Bakımev�
 Koruyucu A�le B�r�m�
Evlat Ed�nme B�r�m� �le h�zmet vermekted�r.

Gaz�antep �l� nüfusunun

% 37,30'u (783.806)
0-17 yaş grubu çocuklardan oluşmaktadır.

Gaz�antep �l� toplam çocuk nüfusu
Türk�ye'dek� toplam çocuk nüfusunun
(22.750.657) % 3,45'�n� oluşturmaktadır.

Erkek
400.166

%51,1

Kız
383.640

%48,9

2020 yılı Gaz�antep �l� nüfusu toplam: 

2.101.157

Gaz�antep �l�m�z, Güney Doğu Anadolu
Bölges�'nde yer alan şeh�rler�m�zden b�r�s�d�r.

TÜİK ver�ler�ne göre;

Gaz�antep A�le ve Sosyal
H�zmetler İl Müdürlüğü

Gaz�antep �l�nde �kamet eden çocuklarımıza:

Sosyal ve Ekonom�k Destek H�zmet� (SED):
2021 yılı Mayıs ayında 6.479 çocuğumuza
toplam 7.380.000,00 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 228 çocuğumuza, ,
2021 yılında 45 çocuğumuza eğ�t�m ve
materyal desteğ� sağlandı.

Koruyucu A�le H�zmet�: 2021 yılı N�san ayı
�t�bar� �le koruyucu a�le yanında h�zmet alan
çocuk sayımız 214 oldu.

Evlat Ed�nme H�zmet�: 2019 yılından bu yana
64 çocuğumuz evlat ed�nme h�zmet�nden
faydalandı.

Bakım H�zmetler�

İl Müdürlüğümüze bağlı çocuk bakım
kuruluşlarımızda toplam 283 çocuğumuz
f��len h�zmet almaktadır. 2021 yılında 320
çocuğumuz a�le yanına döndürüldü

Gaz�antep İl�nde Çocuklarımıza
Yönel�k H�zmetler

A�le Odaklı Yaklaşımlar

Çocuk Hakları Kom�tem�ze bağlı 140 üye
çocuk bulunmaktadır.

Bakım Sonrası İzleme ve Rehberl�k 

Çocuk Hakları Kom�tes�

Reş�t olan gençler�m�zden 2020 yılında 29’u
kamu kurumlarında �st�hdam ed�ld�.
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Res�m etk�nl�kler�m�z �le resme �lg� duyan
çocuklarımızın kend�s�n� res�mde
gel�şt�rmes�ne yardım ed�yoruz.

K�tap okuma etk�nl�kler�m�z �le çocuklarımızın
k�tap okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlıyor,
onlara k�tap sevg�s� aşılıyoruz.

Satranç etk�nl�kler� �le çocuklarımızın anal�t�k
düşünme becer�ler�n� kazanmalarına destek
oluyoruz.

Am�gurum� yapımı çalışmalarımız �le
çocuklarımızın hem el becer�ler�n�n gel�şmes�n�
hem de kend� oyuncaklarını üretmeler�n�
sağlıyoruz.

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

Çocuklarımız tarafından portakal
kabuklarından yapılan kuş yeml�kler� �le
pencere önüne gelen kuşları besl�yoruz.
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Gaz�antep İl�ndek� Faal�yetlerden Örnekler



Gaz�antep İl�ndek� Çocuklarımızın Başarıları

2020 yılında �l genel�nde düzenlenen Masa Ten�s� Turnuvası'nda M�rza (17 yaş) üçüncü
oldu.

2020 yılında �l genel�nde düzenlenen 15 Temmuz Anma Etk�nl�kler�nde res�m dalında
Güler (16 yaş) b�r�nc�; ş��r dalında Sema (14 yaş) �k�nc� oldu.

Dart etk�nl�kler� �le çocuklarımızın el-göz
koord�nasyonlarını ve d�kkat, odaklanma ve
konsantrasyon becer�ler�n� gel�şt�r�yoruz.

PlayStat�on oyun etk�nl�kler� �le çocuklarımız
b�rl�kte eğlencel� vak�t geç�r�yor.
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Nevşeh�r

Çocukların c�ns�yete göre dağılımları (2020)

Çocuk Evler� Koord�nasyon Merkez�ne
(ÇEKOM) bağlı h�zmet veren 5 Çocuk Ev�
1 Sosyal H�zmet Merkez� (SHM)
6 Özel Kreş ve Gündüz Bakımev�
Koruyucu A�le ve Evlat Ed�nme B�r�m� �le
h�zmet vermekted�r.

Nevşeh�r �l� nüfusunun

% 25'� (76.171)
0-17 yaş grubu çocuklardan oluşmaktadır.

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

Erkek
39.235

%51,5

Kız
36.936

%48,5

2020 yılı Nevşeh�r �l� nüfusu toplam: 

304.962

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

TÜİK ver�ler�ne göre;

Nevşeh�r A�le ve Sosyal
H�zmetler İl Müdürlüğü

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

Sosyal ve Ekonom�k Destek H�zmet� (SED):
2021 yılı Mayıs ayında 825 çocuğumuza
toplam 897.000,00 TL SED yardımı yapıldı.

Koruyucu A�le H�zmet�: 2021 yılı N�san 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 29 çocuğumuz f��len
h�zmet almaktadır.

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

A�le Odaklı Yaklaşımlar

Çocuk Hakları Kom�tem�ze bağlı 60 üye çocuk
bulunmaktadır.

Bakım Sonrası İzleme ve Rehberl�k 

Çocuk Hakları Kom�tes�

Reş�t olan gençler�m�zden 2020 yılında 7’s�
kamu kurumlarında �st�hdam ed�ld�.
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Çocukların sevd�ğ� oyunları onlarla
oynayarak ver�ml� ve eğlencel� zaman
geç�r�yoruz.

Spor faal�yetler� �le çocuklarımızın f�z�ksel ve
z�h�nsel olarak z�nde kalmalarını sağlıyoruz.

Resme �lg� duyan çocuklarımızın res�m
yeteneğ�n� gel�şt�reb�lmes� �ç�n çalışıyoruz.

Yemek hazırlama etk�nl�kler�ne, yaş ve
gel�ş�m düzeyler�ne uygun olarak
çocuklarımızı da dah�l ederek günlük yaşam
becer�ler�n� gel�şt�r�yoruz.

Nevşeh�r İl�ndek� Çocuklarımızın Başarıları

2020 yılında düzenlenen Yazıyorum-Ç�z�yorum Etk�nl�ğ�nde res�m dalında Beyzanur
(12 Yaş) b�r�nc�, M. Evşan (12 yaş) �k�nc�, Nejla (11 yaş) üçüncü oldu.

33

Nevşeh�r İl�ndek� Faal�yetlerden Örnekler



Osman�ye

Çocukların c�ns�yete göre dağılımları (2020)

1 Çocuk Evler� S�tes� (ÇES)
Çocuk Evler� Koord�nasyon Merkez�ne
(ÇEKOM) bağlı h�zmet veren 3 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 B�r�m�
Evlat Ed�nme B�r�m� �le h�zmet vermekted�r.

Osman�ye �l� nüfusunun

% 31,09'u (170.547)
0-17 yaş grubu çocuklardan oluşmaktadır.

Osman�ye �l� toplam çocuk nüfusu
Türk�ye'dek� toplam çocuk nüfusunun
(22.750.657) % 0,75'�n� oluşturmaktadır.

Erkek
87.741

%51,5

Kız
82.806

%48,5

2020 yılı Osman�ye �l� nüfusu toplam: 

548.556

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

TÜİK ver�ler�ne göre;

Osman�ye A�le ve Sosyal
H�zmetler İl Müdürlüğü

Osman�ye �l�nde �kamet eden çocuklarımıza:

Sosyal ve Ekonom�k Destek H�zmet� (SED):
2021 yılı Mayıs ayında 845 çocuğumuza
toplam 951.000,00 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 120 çocuğumuza,
2021 yılında 189 çocuğumuza eğ�t�m ve
materyal desteğ� sağlandı.

Koruyucu A�le H�zmet�: 2021 yılı N�san ayı
�t�bar� �le koruyucu a�le yanında h�zmet alan
çocuk sayımız 85 oldu.

Evlat Ed�nme H�zmet�: 2019 yılından bu yana
17 çocuğumuz evlat ed�nme h�zmet�nden
faydalandı.

Bakım H�zmetler�

İl Müdürlüğümüze bağlı çocuk bakım
kuruluşlarımızda toplam 44 çocuğumuz f��len
h�zmet almaktadır. 2021 yılında 9 çocuğumuz
a�le yanına döndürüldü

Osman�ye İl�nde Çocuklarımıza
Yönel�k H�zmetler

A�le Odaklı Yaklaşımlar

Çocuk Hakları Kom�tem�ze bağlı 769 üye
çocuk bulunmaktadır.

Bakım Sonrası İzleme ve Rehberl�k 

Çocuk Hakları Kom�tes�

Reş�t olan gençler�m�zden 2020 yılında 2’s�
kamu kurumlarında �st�hdam ed�ld�.
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Çocuklarımızın da b�r d�k�l� ağacı olsun d�ye
her çocuğumuzla f�dan d�k�yoruz.

Dostlarımız olan sokak hayvanlarına
farkındalık faal�yetler� düzenl�yoruz.

Çocuklarımızın çocuk bayramı coşkusunu
yaşamasını ve m�ll� değerler�
sah�plenmeler�n� sağlıyoruz.

Drama dersler�yle hem m�ll� değerler�m�z�
tanıtıyor hem de çocuklarımızın sosyal
etk�nl�k alanlarını gen�şlet�yoruz.

Çocuklarımızın �lg� duydukları sanat dalında
destekl�yor ve yetenekl� olarak yet�şmeler�n�
sağlıyoruz.

Okçuluğa �lg� duyan çocuklarımızın okçuluk
dersler� almasını sağlıyoruz.
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Osman�ye İl�ndek� Faal�yetlerden Örnekler



Doğa gez�ler�yle çocuklarımızın z�h�nsel ve
f�z�ksel olarak arınmalarını sağlıyoruz.

Çocuklarımızın �lg� duydukları spor dalında
destekl�yor ve b�l�nçl� sporcular olarak
yet�şmeler�n� sağlıyoruz.

Çocuklarımızın zamanlarını kal�tel�
geç�rmeler� adına geleneksel etk�nl�k günü
düzenl�yoruz.

Çocuklarımızın akadem�k başarılarına
arttırmaya yönel�k deneme sınavları
yapıyoruz.
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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 aile.gov.tr



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

Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğü


