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Çocuk H�zmetler�nde Haz�ran

Çocuk h�zmetler�ne �l�şk�n 2021 Haz�ran ayı
e-bülten� �le y�ne b�rl�ktey�z. Bu sayımızda,
gerçekleşt�rd�ğ�m�z çalışmaları s�z�nle
paylaşmanın mutluluğu �çer�s�ndey�z.

A�le ve Sosyal H�zmetler Bakanımız Sayın
Derya YANIK’ın ev sah�pl�ğ�nde,
Cumhurbaşkanlığı M�llet Kütüphanes�'nde,
"12 Haz�ran Dünya Çocuk İşç�l�ğ� �le
Mücadele Günü Panel�" düzenlend�. Panele,
M�ll� Eğ�t�m Bakanı Z�ya SELÇUK, Kocael�
M�lletvek�l� ve TBMM Çocuk Hakları Alt
Kom�syonu Başkanı Rad�ye Sezer
KATIRCIOĞLU ve 81 �ldek� Çocuk Hakları
Kom�teler�n�n üyeler� katıldı.

Haz�ran ayı �çer�s�nde, Bakanlığımıza bağlı
çocuk bakım kuruluşlarından h�zmet alan
gençler�m�z�n kamuda �st�hdamını
gerçekleşt�rd�k. Bugüne kadar devlet
koruması altında yet�şen toplam 55.205
genc�m�z�n ataması yapıldı. Bakanlık olarak
gençler�m�z�n korunması ve hayata en �y�
şek�lde hazırlanması �ç�n tüm �mkânları
seferber ed�yoruz. 

Haz�ran ayı bülten�nde yer alan ve bütün
ebeveynler�n ve çocukların bakımından
sorumlu k�ş�ler�n göz önünde
bulundurmaları gereken b�r başka
çalışmamız �se mahrem�yet eğ�t�m�d�r. A�le
ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı tarafından,
çocukların f�z�ksel, sosyal, b�l�şsel ve ahlak�
gel�ş�m�n� desteklemek �ç�n başlatılan
Mahrem�yet Eğ�t�m� Programı �le bugüne
kadar yaklaşık 100 b�n k�ş�ye eğ�t�m ver�ld�. 

Çocuklara mahrem�yet b�l�nc� kazandırmak
�ç�n yet�şk�nlere yönel�k hazırlanan eğ�t�m
programı, 81 �lde çocuk alanında görev
yapan personel� de kapsayacak şek�lde
gen�şlet�ld�.

Bu sayımızda s�z�nle paylaşmaktan heyecan
duyduğumuz d�ğer b�r çalışma �se
koruyucu a�le gününün �lan ed�lmes�d�r. 
 Koruyucu a�lel�ğ�n teşv�k ed�lmes� ve
yaygınlaştırılması amacıyla,
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayy�p
ERDOĞAN’ın tens�pler�yle “30 Haz�ran
Koruyucu A�le Günü” �lan ed�ld�. Bu ves�leyle  
Beştepe M�llet Kongre ve Kültür
Merkez�’nde, Sayın Em�ne ERDOĞAN
Hanımefend� ve Bakanımız Sayın Derya
YANIK’ın katılımıyla “Koruyucu A�le Günü
Tanıtım Programı” düzenlend�. Sayın Em�ne
ERDOĞAN, programda yaptığı konuşmada,
30 Haz�ran'ın "Koruyucu A�le Günü" �lan
ed�lmes� ves�les�yle b�r araya gel�nd�ğ�n� ve
her çocuğun b�r a�les� olana kadar var
gücümüzle çalışmamız gerekt�ğ�n� �fade
ett�.

Bülten�m�zde bu h�zmetler�n yanı sıra
b�rb�r�nden değerl� b�rçok çalışmaya yer
ver�ld�. Aksaray, Hatay, Kütahya, Malatya,
Sakarya, Şanlıurfa ve Tokat �ller�ne a�t
çalışmaların da yer aldığı
e-bülten�n hazırlanmasında emeğ�
geçenlere teşekkür ed�yorum. B�r sonrak�
bülten�m�zde buluşmak üzere…

Zel�ha SAĞLAM
Çocuk H�zmetler� Genel Müdürü
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22.750.657 çocuğumuzun
yanındayız

%27,2

1
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(Haz�ran 2021)
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A�le ve Sosyal H�zmetler Bakanımız Sayın
Derya YANIK’ın ev sah�pl�ğ�nde,
Cumhurbaşkanlığı M�llet Kütüphanes�'nde,
"12 Haz�ran Dünya Çocuk İşç�l�ğ� �le
Mücadele Günü Panel�" düzenlend�.
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Bakanımız Derya YANIK, “Çocuk �şç�l�ğ� �le
mücadelede herkes�n b�r araya gelmes�
gerek�yor. Ancak o zaman çözeb�l�r�z.
STK’lar, meslek kuruluşları g�b� bütün
taraflarla b�r araya gelerek çalışmaları
sürdürmek, gel�şt�rmek, eks�kler� g�dermek
arzusundayız” ded�. Bakanımız Derya
YANIK, sanay� toplumlarında, �ş gücü
�ht�yacıyla ortaya çıkan çocuk �şç�
problem�ne karşı, hükümet olarak
Türk�ye'dek� çocuk �şç�l�ğ� başlıklarının
doğru tesp�t ed�l�p, bunların sosyal
sebepler�n�n ve arka planlarının doğru
çalışılıp, sorunu tamamen ortadan
kaldıracak ve sonuçlarını g�derecek
pol�t�kaların ve h�zmetler�n sürdürüldüğünü
söyled�.

Bakanımız Derya YANIK, "Bakanlık olarak
2018 yılını Çocuk İşç�l�ğ� Mücadele Yılı
olarak �lan etm�şt�k. 2018'den sonra bu
farkındalığı somut b�ç�mde hayata
geç�reb�lmek �ç�n, �lg�l� bakanlıklar ve sosyal
taraflarla beraber mücadele ederek ortak
deklarasyonu �mzaladık.

Panele, M�ll� Eğ�t�m Bakanı Z�ya SELÇUK,
Kocael� M�lletvek�l� ve TBMM Çocuk Hakları
Alt Kom�syonu Başkanı Rad�ye Sezer
KATIRCIOĞLU �le 81 �lden Çocuk Hakları
Kom�teler�ne üye çocuklar katıldı.

Bakanımız Derya YANIK, panelde yaptığı
konuşmada, çocuk �şç�l�ğ�yle mücadelen�n
kend�ler� �ç�n öneml� olduğunu bel�rterek,
"Çocuk �şç�l�ğ� hem Türk�ye Büyük M�llet
Mecl�s� hem de M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı �le
beraber ortak alanımızın konusu.
Önümüzdek� süreçte, bu çalışmaların
devamı sürecek. Ayrıca Mecl�s�m�zle
beraber, yasama tarafıyla beraber
yaptığımız b�r çalışma olması bakımından
da öneml�" ded�.

12 Haz�ran Dünya Çocuk İşç�l�ğ� �le
Mücadele Günü Panel�
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2017'den 2023'e Çocuk İşç�l�ğ� �le Mücadele
Ulusal Programımızı hazırladık ve hayata
geç�rd�k" d�ye konuştu.

Temel hareket noktalarının çocuğun
üstün yararı olduğunu vurgulayan
Bakanımız Derya YANIK, "Çocuğun üstün
yararı hukuksal zorunluluktur. Çocuklara
yönel�k tüm pol�t�kalarımızı çocukların
üstün yararı �lkes�yle hayata geç�r�yoruz.
81 �lde Bakanlığımıza bağlı mob�l
ek�pler�m�zle r�sk altındak� çocuklarımıza
ulaşıyor, uygun sosyal h�zmet
modeller�nden ve destek s�stemler�nden
faydalanmalarını sağlıyoruz.” ded�.

Bugüne kadar 515 mob�l ek�ple çocuklara,
hem a�leler� yanında hem okulda hem de
sokakta ulaşılarak, uygun desteğ�n
ver�ld�ğ�n� bel�rten Bakanımız Derya
YANIK, şu b�lg�ler� aktardı: "Mob�l
ek�pler�m�z 5.552 okulda öğrenc�lerle
b�reb�r çalışmalar yürüttü. Çocuklar
Güvende Programı �le sosyal h�zmet
modeller�m�zden yararlanan ve r�sk
altında olduğu değerlend�r�len
çocuklarımızı z�yaret ed�yoruz. Bu
z�yaretler kapsamında 65.000
çocuğumuzun �ht�yacını d�nled�k. Bu
görüşmeler sonrasında çocuklarımızın ve
a�leler�n�n �ht�yaçlarını bel�rled�k."

Çocuk haklarının gel�şt�r�lmes� ve
uygulanması konusunda 81 �lde Çocuk
Hakları İl Çocuk Kom�teler� kurduklarını
d�le get�ren Bakanımız Derya YANIK, şöyle
devam ett�: "Çocuk �şç�l�ğ�yle mücadele
konusunda kurumsal yapımızı
güçlend�rme �ht�yacını duyduk, bununla
alakalı ülke genel�nde 360 sosyal h�zmet
merkez�m�zde, a�leler�m�ze ve
çocuklarımıza h�zmet vermeye devam
ed�yoruz. 

Sayıları 3.500'ü bulan a�le ve sosyal destek
personel�m�zle, çocuk �şç�l�ğ�yle
mücadelem�z� yürütüyoruz. Çocuklarımızın
a�le b�rl�ğ� ve bütünlüğü �çer�s�nde
büyümeler� �ç�n a�leler�n� de destekl�yoruz.
Çocukların a�leler�n�n yanında
desteklenmes� çalışmaları kapsamında
Sosyal Ekonom�k Destek (SED) programını
önems�yoruz. Ekonom�k yoksunluk
neden�yle çocuğunu kurum bakımına
bırakacak duruma gelm�şse; a�ley�, a�le
bütünlüğünün bozulmaması �ç�n devlet
olarak destekl�yoruz."

Çocukların böylece eğ�t�mden ve sosyal
hayattan uzak kalmadıklarını vurgulayan
Bakanımız Derya YANIK, "Bu kapsamda
138.647 çocuğumuza yönel�k SED h�zmet�
sunduk. Ayrıca a�leler�m�ze rehberl�k h�zmet�
ver�yor ve a�leler�m�z� �ş hayatı ve hukuku
modülünü �çeren A�le Eğ�t�m
Programımızdan faydalandırarak çocuk
�şç�l�ğ� �le etk�n mücadelem�ze a�leler�m�z�
de dah�l ed�yoruz." ded�.

Panel�n basına kapalı bölümünde,
Bakanımız Derya YANIK, M�ll� Eğ�t�m Bakanı
Z�ya SELÇUK ve TBMM Çocuk Hakları Alt
Kom�syonu Başkanı ve Kocael� M�lletvek�l�
Rad�ye Sezer KATIRCIOĞLU, 81 �ldek� Çocuk
Hakları Kom�teler�ne üye çocukların
sorularını cevapladı.

Çocuklarla b�reb�r �lg�lenen ve
Cumhurbaşkanlığı M�llet Kütüphanes�’ndek�
serg�y� gezen Bakanımız Derya YANIK’ın
hatıra fotoğrafı çekt�rmes�yle program sona
erd�.
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Devlet korumasında yet�şen gençler�m�ze, kurum bakımı sonrasında da çok yönlü destek
sunuyoruz. 
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Devlet korumasında yet�şen gençler�m�ze
yönel�k kar�yer planlamasından �st�hdama,
çalışma hayatı eğ�t�m�nden rehberl�k
h�zmet�ne kadar çok gen�ş b�r yelpazede
h�zmet ver�yoruz.

Devlet Koruması Altında Yet�şen
Gençler�m�ze, Devlet Korumasından
Ayrıldıktan Sonra Sunulan Destekler

1) Devlet koruması altında yet�şen
gençler�n kend� n�tel�kler�ne ve aldıkları
eğ�t�me uygun �şlerde çalışab�lmes� �ç�n
yasal düzenleme yapılmıştır. Bu
doğrultuda, gençler�n kamu kurum ve
kuruluşlarına mühend�s, öğretmen,
hemş�re, avukat g�b� kadrolarda mezun
oldukları alanlara göre atamaları
gerçekleşt�r�l�yor. 

Bu kapsamda  bugüne kadar 55.205
genc�m�z kamuda �st�hdam ed�ld�.

2) Gençler�n aynı zamanda özel sektörde
de �st�hdam ed�leb�lmeler� �ç�n
uygulanan  Özel Sektör İst�hdam Teşv�k�
Uygulaması �le bu zamana kadar
toplamda 5.964 genc�m�z özel sektörde
�st�hdam ed�ld�.

3) Sosyal h�zmet modeller�nden yararlanan
gençler�m�z �ç�n İş Hayatına Uyum
Sem�nerler� düzenl�yoruz. 

İlk defa kamu görevl�s� olarak göreve
başlayacak olan gençler�m�ze hakları ve
sorumlulukları anlatılarak, gençler�m�z�n
�ş hayatına b�l�nçl� b�r şek�lde
başlamaları hedeflen�yor.

4) Devlet koruması altındak� çocukların
kar�yer planlamalarına destek olmak
amacıyla, koruma ve bakım altında
oldukları süreçte, çocuklara yaşam
becer�ler� �le çalışma hayatı ve hukuk
konularında eğ�t�mler ver�yoruz.

5) İŞKUR aracılığıyla meslek
danışmanlığı eğ�t�m� ver�yoruz.

Koruma ve bakım altında bulunan
13-15 ve 16-18 yaş aralığındak�
çocuklarımızın daha �y� b�r gelecek
kurması �ç�n eğ�t�mler ver�yoruz.
Geçt�ğ�m�z yıl düzenlenen çalışmalar
�le 1.650 çocuğumuz kar�yer
planlamasını gerçekleşt�rd�. Buna ek
olarak çocuklarımızın meslek� �lg�,
becer� ve yetenekler�n�n desteklen�p
gel�şt�r�lmes�n� sağlıyor,
çocuklarımızı meslek� kurslara
yönlend�r�yoruz.

6) Sosyal h�zmet modeller�nden
yararlanan gençler�m�z� Bakım
Sonrası İzleme ve Rehberl�k
B�r�mler�m�zle destekl�yoruz. Meslek
elemanlarımız, gençler�m�z�n
karşılaştıkları sorunların çözümü �ç�n
onlarla �rt�batı sürdürüyor. Barınma
desteğ� ve sosyal ekonom�k destek
kapsamında onları desteklemeye
devam ed�yoruz.



A�le ve Sosyal H�zmetler Bakanlığınca,
devlet korumasındak� 890 genc�n kamu
kurum ve kuruluşlarına ataması yapıldı.

Ataması yapılacak gençlerden Hat�ce
TÜRKOĞLU da hayatta tam gücünü
kaybett�ğ� b�r anda, devlet korumasıyla sıcak
b�r yuvaya kavuştuğunu bel�rterek
duygularını "Ben, yaşamın değ�l
hayaller�m�n mücadeles�n� verd�ğ�m b�r
noktaya evr�ld�m. Ne mutlu k� ben�m
h�kayemde, k�ş�sel hayaller�m gerçekleşt�.
Küçük yaşlardan ber� bu a�len�n b�r ferd�y�m
ve her zaman da bu a�len�n b�r ferd�
olmaktan gurur duyuyorum." sözler�yle
anlattı.

Ataması yapılacak gençlerden Özge ERKAN
da çok mutlu olduğunu anlatarak
"Devlet�m�ze, Cumhurbaşkanımıza çok
teşekkür ed�yorum, ben� büyüten anneme
çok teşekkür ed�yorum." ded�.

Konuşmaların ardından, Bakan YANIK �le
hak sah�b� gençler, atama kurası �ç�n butona
b�rl�kte bastı. Kura sonucunda devlet
korumasında yet�şen gençler�m�z�n kamu
kurum ve kuruluşlarına ataması gerçekleşt�.

A�le ve Sosyal H�zmetler Bakanı Derya
YANIK, devlet korumasında yet�şen
gençler�n kamu kurum ve kuruluşlarına
yerleşt�r�lmes� tören�nde yapmış olduğu
konuşmasında, ataması yapılacak
gençler�n farklı yaş gruplarını kapsadığını
bel�rtt�.

Gençler�n heyecanını paylaştığını �fade
eden YANIK, "S�zler �k� bakımdan b�z�m
�ç�n b�r�c�ks�n�z. B�r�nc�s�, ülkey� yarınlara
taşıyacak, ülken�n geleceğ�n� �nşa edecek
b�z�m umut ışıklarımız olduğunuz �ç�n;
�k�nc�s�, kurum ve kuruluşlardak�
kardeşler�n�ze, Türk�ye'n�n tüm gençler�ne
örnek olduğunuz �ç�n. O nedenle s�zlerden
beklent�m�z çok yüksek" d�ye konuştu.

Devlet Korumasındak� 890 Genc�n
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ataması
Yapıldı
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Yaklaşık 8 ay önce koruyucu baba
olmak �ç�n yola çıkan Anadolu Ateş�
Dans Topluluğu Ankara Çocuk
Akadem�s� Genel Koord�natörü ve
Sanat Sorumlusu Ateş ATEŞ, 6
yaşındak� oğlu �le yen� b�r hayata
başladı. ATEŞ, 4 Temmuz'da
evlend�kten sonra, oğlunun 12
yaşındak� ablasının da koruyucu
a�les� olacakları günü heyecanla
bekl�yor.

Bugüne kadar b�r çocuktan z�yade, mümkün
olduğu kadar çok çocukla b�rl�kte olmayı terc�h
ett�ğ�n� vurgulayan ATEŞ, "Ben her zaman, 'Neden
b�nlerce çocuğa yet�şmek varken, tek b�r çocuğa
bakmak terc�h ed�l�yor?' d�ye düşünüyordum. Bu
yüzden de baba olmak olgusundan uzak kaldım,
tek k�ş�n�n değ�l, b�nlerce k�ş�n�n babası
olmalıydım. Böyle düşünüyordum." d�ye konuştu.

Koruyucu babalık f�kr�n�n 5 yıl önce dans
topluluğundak� b�r çocuğun durumuna �l�şk�n vel�
görüşmes� sonrası ortaya çıktığını d�le get�ren
ATEŞ, sözler�n� şöyle sürdürdü:

"Vel�m�z, çocuğunun koruyucu annes� olduğunu
söyled�. Koruyucu annel�k kavramını �lk defa
duydum. O günden sonra çocuğumuzu uzaktan
�zled�m ve onun mutluluğunu gördüm. O çocuğa
yepyen� b�r hayat vermen�n ne kadar kıymetl�
olduğunu anladım. Artık b�r annes� vardı, dansın
�ç�nde yen� b�r hayatı kucaklıyordu ve öyles�ne
mutluydu k�. Hayata 1-0 yen�k başlamış b�r
çocuğa b�r k�ş�n�n yen� b�r hayat olduğunu
gördüm. Bu ben�m �ç�n dönüm noktası oldu ve
neden ben de bunu yapmıyorum?' ded�m."

ATEŞ, koruyucu baba olana kadar
yaşamının �şten �baret olduğunu,
b�lg�ler�n� ve b�r�k�m�n� paylaşmak �ç�n
eğ�tmen olarak çalıştığını aktardı.
ATEŞ, günün 18 saat�n� çalışarak
geç�rd�ğ�n� bel�rterek, "Hayat ben�m
�ç�n çalışmak, �nsanlarla b�lg�y�
paylaşmak ama bunun ötes�nde b�r
değ�l, b�nlerce çocuğu eğ�tmekten
�barett�, ta k� yolum oğlumla
kes�şene kadar." ded�.

Koruyucu Babalıktan B�r A�len�n
Doğuşuna Uzanan Duygusal Yolculuk



Karar sürec�n�n 4 yılı bulduğunu, tüm
zorluklara karşı kend�n� adım adım
hazırlamaya çalıştığını söyleyen ATEŞ, dört
yıl boyunca "Ben bu sorumluluğa hazır
mıyım?" d�ye düşündüğünü �fade ett�.

Koruyucu babanın, artık kend�s�n�n değ�l,
b�r başkasının yaşamından sorumlu
olacağı b�l�nc�yle karar vermeye
çalıştığının altını ç�zen ATEŞ, duygularını
şöyle aktardı:

"Kend�me 'Bu çocuğu babalık egomu
tatm�n etmek �ç�n m� �st�yorsun yoksa b�r
çocuğa gerçekten hayat mı olmak
�st�yorsun?' d�ye sordum. Bugüne kadar
bekar ve rahat b�r k�ş�yd�m. Yaşamınıza
b�r çocuk g�recek, karakter�n�
b�lm�yorsunuz, neler yaşadığını
öngörem�yorsunuz. Amaç, b�r çocuğa
hayat olab�lmek. Bu nedenle ben hep en
kötüye hazırladım kend�m�. 'Eğer b�r
çocuğa hayat olmak �st�yorsam, mutlaka
kend� hayatımdan ödün vermek ve
fedakarlıkta bulunmak zorundayım'
ded�m. Dördüncü yılın sonunda 'Evet,
hazırım' ded�m ve �şlemlere başladım."

ATEŞ, başvuruda bekar b�r erkek olduğu
�ç�n olumsuz cevap alacağından end�şe
duyduğunu; ancak tam ters�ne
görüşmen�n olumlu geçt�ğ�n� bel�rterek,
"Güler yüzlü ve ben� heyecanla bekleyen
k�ş�lerle karşılaştım. Gerçekten çocuk
�stey�p �stemed�ğ�m� anlamaya çalıştılar.
Profesyonel b�r bakış ve süreçle ben�
�zled�ler." �fadeler�n� kullandı.

Çocuk �ç�n c�ns�yet ya da yaş terc�h�nde
bulunmadığına �şaret eden ATEŞ, sözler�n�
şöyle sürdürdü:

"Ben b�r mont almıyordum. Kız, erkek fark
etmezd�, yaşı kaç olursa olsun umurumda
değ�ld� ve tek b�r çocukla tanışmak
�sted�ğ�m� söyled�m.

Ben�mle �lg�l� araştırmalar yapıldı ve
kom�syona g�receğ�m söylend�. Çok
heyecanlıydım ve 'evet' onayı geld�, artık
baba adayıydım. Sank�, çocuğumu yıllardır
görmem�şt�m ve şu an onunla hasret
g�derecekt�m. Çocuğumun k�m olacağı
bel�rlend�, üç çocuk görme hakkım vardı
ama ben bel�rlenen �lk çocukla tanışmak,
görüşmek �sted�ğ�m� söyled�m. Yıllardır
görmed�ğ�m çocuğumla tanışacaktım.
Tanışmaya b�r g�tt�m, aynı ben�m, yan�
Ateş'�n küçüklüğü olan b�r erkek çocuğu... O
kadar ben g�b� h�ssett�m k�... Kuruma g�tt�m
ve oğlumla vak�t geç�rmeye başladım, her
şey çok güzeld�."

Kurumda oğlunun b�r de 12 yaşında ablası
olduğunu öğrend�ğ�n� anlatan ATEŞ, onunla
da tanıştığını söyled�. Ablasına, kardeş�n�n
koruyucu a�les� olacağını anlattığını aktaran
ATEŞ, "Ablamız hüzünlend� ve kardeş�nden
ayrılacağı �ç�n oğlum da etk�lend�. Oğlum,
bana 'Sen�nle gelmeyeceğ�m' ded�.
Yönet�m, bu durumda oğlumu vermezse
d�ye çok korktum. Çünkü, oğlumu
�st�yordum. Müdür�yete g�tt�m ve 'Oğlum
bana 'evet' d�yene kadar gerek�rse 6 ay,
gerek�rse b�r yıl gel�p g�deceğ�m. El�m� onun
üzer�nden çekmek �stem�yorum.' ded�m.
Onlar da end�şe etmemem� ve zaman
vermem� �sted�ler." d�ye konuştu.

B�r süre sonra kurumdan "Oğlunuzu
alab�l�rs�n�z" d�ye gelen telefonla hayatının
değ�şt�ğ�n� �fade eden ATEŞ, "21 Aralık
buluşma günümüz olarak bel�rlend�
oğlumla. Oğluma kavuştuğum en uzun
gece olan 21 Aralık, ben�m en aydınlık
günüm oldu." ded�.

Oğlu �le �lk kavuşma anını anlatırken
gözyaşlarına boğulan baba ATEŞ, "O kadar
hevesl�yd� k�. El�nde, �ç�nde �k� atlet ve d�ş
fırçası olan b�r poşet ve sırtında çantası
vardı. Bana 'baba' d�yordu." şekl�nde
konuştu.
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Artık hayatının yen� b�r anlam
kazandığına d�kkat� çeken ATEŞ,
duygularını şöyle d�le get�rd�:

"İş�mde �y�yd�m, �y� eğ�tmen�md�r; ama
gerçekten ş�md� ben ne �ç�n yaşamam
gerekt�ğ�n� anladım. Anadolu Ateş�'nde
b�rçok çocuğa ışık olmaya çalışıyorum;
fakat b�r h�zmet alıyorsunuz. Ama ş�md�
h�çb�r çıkar olmadan hayatınızı
ver�yorsanız, emeğ�n�z�, saatler�n�z� o
çocuğa merkez yapıyorsanız ve bundan
key�f alıyorsanız 'baba' demek bu
demekt�r. Ben�m hayattak� amacım,
yaşama sebeb�m, bugüne kadar
yaptığım her şey oğlum �ç�nm�ş. Bazen
'Neden 10 yıl önce yapmadın?' d�yorum
kend�me ama anlıyorum k� doğru zaman
bu zamanmış.

Kolay mı? H�ç kolay değ�l; ama müth�ş
key�f alıyorum. Oğlumun bana 'baba'
demes� yet�yor. Oğluma 'Sen�n �k� baban
var' derken gururla söylüyorum. Hatta
bana 'baba' demese de olur veya 18
yaşına geld�ğ�nde ben�mle yaşamak da
�stemeyeb�l�r, h�ç öneml� değ�l. Ben, her
zaman onun yanında olacağım."

Oğlu �ç�n geçm�şten gelen b�rçok
alışkanlığından gönüllü olarak vazgeçmek
�sted�ğ�n� bel�rten ATEŞ, artık oğlunun yanında
daha fazla zaman geç�reb�lmek, s�garaya bağlı
hastalanma �ht�mal�n� ortadan kaldırmak �ç�n
s�garayı bırakmak �sted�ğ�n� anlattı. ATEŞ,
"Çünkü, oğlumla geç�receğ�m vakt�
harcayamam artık. Bekarken böyle değ�ld�.
Çünkü ş�md� b�r başkasının hayatından
sorumluyum." �fadeler�n� kullandı.

Oğluyla b�rl�kte yaşamlarının gelecek günlerde
daha da renkleneceğ�n� ve 4 Temmuz'dan
�t�baren kocaman b�r a�le olacaklarını
vurgulayan ATEŞ, çocuğunun ablasının da
evlend�kten sonra a�leler�ne katılacağını, onun
da koruyucu a�les� olacaklarını anlattı.

Koruyucu a�le olmak �steyenlere ve topluma
mesaj vermek �steyen ATEŞ, şunları kaydett�:
"Koruyucu a�le olmak sorumluluk �st�yor, bunu
göğüsleyeb�lecek k�ş�ler bu yola g�rs�n. Bu
çocuklar zaten travmaları olan çocuklarımız.
O yüzden çocuklar �ç�n �k�nc� travma
olunmasın."
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Bakanlığımızca yürütülen koruyucu
a�le h�zmetler�nden, 8.141
çocuğumuz faydalanıyor.

2011 yılında Bakanlığımızın kurulmasıyla,
korunmaya �ht�yaç duyan çocukların bakımının
yanı sıra mutlu ve öz güvenl�, kend� ayakları
üzer�nde durab�len b�reyler olarak yet�şt�r�lmes� ve
daha kal�tel� h�zmet sunulması amacıyla; sosyal
h�zmet programlarından bakım modeller�ne,
eğ�t�m öğret�m süreçler�nden sosyal faal�yetlere
kadar Çocuk H�zmetler� Genel Müdürlüğü
bünyes�nde b�rçok alanda dönüşüm çalışmaları
hayata geç�r�ld�.

Yet�şt�rme yurdu, çocuk yuvası g�b� koğuş t�p�
yapılara son ver�l�rken, çocukların mümkünse
önce a�le yanında, mümkün olmadığı durumlarda
�se çocuk evler�n�n merkeze alındığı "ev t�p�"
h�zmet model�nden yararlandırılması uygulaması
devreye g�rd�. 

Ekonom�k sebeplerden ötürü kuruluş bakımına
�ht�yaç duyan çocukların, Sosyal Ekonom�k Destek
(SED) �le a�leler�n�n yanında bakılmasını sağlayan
Bakanlığımız; �k�nc� aşamada �se durumu uygun
olan çocukların, kuruluş bakımına h�ç g�rmeden
doğrudan koruyucu a�le veya evlat ed�nme
s�stem�ne dah�l ed�lmes�n� amaçlıyor.

Türk�ye'de koruma altındak� çocuklar
�ç�n uygulanan a�le odaklı bakım
s�stem�yle, çocukların ev ortamında
sevg� ve güvenle büyümes� ve
geleceğe öz güvenle hazırlanmaları
sağlanıyor.

Osmanlı Devlet� dönem�nde, 1863
yılında kurulan Islahhanelerle
başlayan ve savaşlar sırasında
k�mses�z kalan çocukları korumak
amacıyla, 1914'te Darüleytamların ve
1908'de H�maye-� Etfal Cem�yet�'n�n
kurulması �le devam eden çocuk
koruma s�stem�ndek� kurumsallaşma,  
1983 yılında Sosyal H�zmetler ve
Çocuk Es�rgeme Kurumu (SHÇEK)
çatısı altında devam etm�şt�r.

Koruyucu A�le Model�yle Çocuklar, A�le
Sevg�s�ne Kavuşuyor
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Bu seçenekler�n uygulanmasının mümkün
olmaması hal�nde �se çocukların bakımı, ev
t�p� kuruluşlar olan çocuk evler�, çocuk evler�
s�teler� ve çocuk destek merkezler�nde
gerçekleşt�r�l�yor. Alanında uzman sosyal
çalışma görevl�ler�n�n ve bakım personel�n�n
görev yaptığı bu kuruluşlarda, çocukların
kend�ler�yle barışık, mutlu ve başarılı b�reyler
olarak hayata hazırlanmaları amacıyla
eğ�t�m ve öğret�m süreçler�ne destek
ver�l�rken, sanat ve spor akt�v�teler�ne
katılımları da sağlanıyor.

Çocuk evler�, çocuk evler� s�teler� ve çocuk
destek merkezler�nde, 13.470 çocuğa h�zmet
ver�l�yor. Cumhurbaşkanı Sayın Recep
Tayy�p ERDOĞAN'ın eş� Sayın Em�ne
ERDOĞAN hanımefend�n�n h�mayes�nde
2012'de başlatılan Gönül Elç�ler� Projes� �le
hız kazanan koruyucu a�lel�k s�stem� �le şu
an 8.141 çocuk sıcak b�r yuvaya kavuştu.

Evlat ed�nme s�stem�nden, bugüne kadar
toplam 18.053 çocuk yararlanırken; 138.663
çocuk a�les� yanında SED �le desteklen�yor.

Bakanlığımız, devlet koruması altındak�
çocukların kuruluştak� veya koruyucu a�le
yanındak� bakım ve eğ�t�m süreçler�n�
yakından tak�p ed�yor. Kuruluş bakımından
ayrılan çocukların devlet ve özel sektördek�
�st�hdamı desteklen�yor. Kurum bakımına
yönel�k koruma kararları, öğren�mler�ne
devam eden gençler �ç�n 25 yaşına kadar
uzatılab�l�yor. Kuruluş bakımından ayrılan
gençlere sosyal hayatta karşılaşab�lecekler�
problemler�n çözümü �ç�n düzenl� rehberl�k
desteğ� de ver�l�yor. Bu kapsamda bugüne
kadar özel sektörde 5.964, devlette �se
55.862 genc�n �st�hdamı sağlandı.
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A�le ve Sosyal H�zmetler Bakanlığı
tarafından, çocukların f�z�ksel, sosyal,
b�l�şsel ve ahlak� gel�ş�m�n�
desteklemek �ç�n başlatılan
Mahrem�yet Eğ�t�m� Programı �le
bugüne kadar yaklaşık 100 b�n k�ş�ye
eğ�t�m ver�ld�. Çocuklara mahrem�yet
b�l�nc� kazandırmak �ç�n yet�şk�nlere
yönel�k hazırlanan eğ�t�m programı,
81 �lde çocuk alanında görev yapanları
da kapsayacak şek�lde gen�şlet�ld�.

Çocuk bakım kuruluşlarında görev yapanlara,
koruyucu a�lelere, sosyal ve ekonom�k destek
h�zmet�nden (SED) faydalanan a�lelere, kreş ve
gündüz bakım ev� çalışanları ve vel�ler�n yanı
sıra çocuk alanında çalışmalar yapan kurum
çalışanlarına da ver�len bu eğ�t�m
programından bugüne kadar yaklaşık 100 b�n
k�ş� yararlandı.

Eğ�t�mler, Çocuklarda Mahrem�yet B�l�nc�
Eğ�t�c� Eğ�t�m�n� almış ve Çocuk H�zmetler�
Genel Müdürlüğü tarafından eğ�t�c� olarak
bel�rlenen, A�le ve Sosyal H�zmetler İl
Müdürlükler�nde görev yapan, aralarında
sosyal çalışmacı, ps�koloj�k danışman, ps�kolog
ve öğretmen g�b� meslek elamanlarının
bulunduğu uzman b�r ek�p tarafından
ver�l�yor.

Çocukların öz güven� ve öz şefkat�
yüksek, problemlerle baş edeb�len ve
kend�n� gel�şt�reb�len b�reyler olarak
yet�şmes�, sosyal hayatın �ç�nde kend�
özel alanını korurken; d�ğer �nsanların
da özel�ne saygı duyması noktasında
a�leler�n ve çocuklarla çalışan k�ş�ler�n
desteklenmes� amacıyla başlatılan
mahrem�yet eğ�t�mler� devam ed�yor.

100 B�n Yet�şk�ne “Çocuklarda
Mahrem�yet B�l�nc� Eğ�t�m�” Ver�ld�
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Çocukların sağlıklı gel�şeb�lmeler� �ç�n kend�ler�n� koruyacak, sevecek, destekleyecek, sosyal
ve madd� gereks�n�mler�n� karşılayab�lecek b�r a�le ortamına �ht�yaçları vardır. A�le, b�r

çocuğun güvenle büyümes� ve topluma faydalı b�r b�rey olarak yet�şmes� �ç�n gerekl� ve
b�r�nc�l ortamdır. 

 
K�mses�z çocuklarımız �ç�n öneml� h�zmetler� olan Ankara H�maye-� Etfal Cem�yet�'n�n kuruluş

tar�h� olan 30 Haz�ran "Koruyucu A�le Günü" �lan ed�ld�.
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Koruyucu a�lel�ğ�n teşv�k ed�lmes� ve
yaygınlaştırılması amacıyla, Bakanlığımız
tarafından Beştepe M�llet Kongre ve Kültür
Merkez�nde, Sayın Em�ne ERDOĞAN
Hanımefend� ve Bakanımız Sayın Derya
YANIK’ın katılımıyla “Koruyucu A�le Günü
Tanıtım Programı” düzenlend�.

Em�ne ERDOĞAN, koruyucu a�lelerle b�r araya
gelmekten duyduğu memnun�yet� d�le
get�rerek, "Sözler�me, 'çocuk' ve '�st�smar'
kel�meler�n� yan yana, sıkça duyduğumuz şu
günlerde yaşadığım tar�fs�z üzüntü �le
başlamak �st�yorum. Her b�r çocuk �st�smarı
kalb�m�zde onulmaz yaralar açıyor. Çocuklara
yönelen k�rl� ellere asla toleransımız yoktur.
Toplum olarak, tüm çocuklardan sorumlu
olduğumuzu h�ç unutmayalım. Bu yaraları
ortak b�r şuurla aşab�l�r�z. İnanıyorum k� bu
suçları �şleyenler en ağır şek�lde
cezalandırılacaklardır. Devlet�m�z her zaman
tüm �mkanlarıyla çocuklarının yanındadır."
�fadeler�n� kullandı.

Herhang� b�r sebeple, a�les�nden uzak düşmüş
çocuklara devlet kurumlarında, her türlü
�mkan sağlanarak bakıldığını anlatan Em�ne
ERDOĞAN, bu çocukların eğ�t�mden ps�koloj�k
desteğe, spor, sanat g�b� faal�yetlerden
�st�hdama kadar her alanda eks�ks�z h�zmet
aldıklarını söyled�.

Sayın Em�ne ERDOĞAN Hanımefend�,
programda yaptığı konuşmasında, 30
Haz�ran'ın "Koruyucu A�le Günü" �lan
ed�lmes� ves�les�yle b�r araya gel�nd�ğ�n�
söyled�.

Bakanlığımızın, koruyucu a�le
uygulamasının yaygınlaşması �ç�n uzun
yıllardır çok t�t�z çalışmalar yürüttüğüne
�şaret eden Em�ne ERDOĞAN, "koruyucu
a�le" kavramının özel b�r günle
taçlandırıldığını bel�rtt�, emeğ� geçenlere
şükranlarını sundu.

Koruyucu A�leler “Koruyucu A�le
Günü”nde Cumhurbaşkanlığı
Küll�yes�nde Buluştu
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Devlet�n h�mayes�nde, kamuda ve özel
sektörde çok �y� yerlere gelm�ş n�ce
�nsanların büyüdüğünü, sanattan spor
dünyasına adları türlü başarılarla anılan,
topluma rol model evlatların yet�şt�ğ�n�
vurgulayan Em�ne ERDOĞAN, şöyle konuştu:

"Devlet�m�z�n şefkat el� bu çocukları mutlu
h�kayeler�n kahramanı hal�ne get�rd�. Ne
kadar gurur duysak az. Y�ne de çocukların
a�le ortamında büyümes�, öncel�ğ�m�zd�r. O
nedenle koruyucu a�le s�stem�n�n
yaygınlaşması gerçekten çok öneml�. Bakın,
2002'de koruyucu a�le sayımız 515't�. Bugün
geld�ğ�m�z noktada 6 b�n 687 koruyucu
a�lem�z�n kanatları altında, tam 8 b�n 141
yavrumuz yaşıyor. Salgın g�b� büyük b�r afet
dönem�nde b�le bu yılın �lk yarısında 536
çocuğumuz, 437 a�lem�z�n evladı olmuşlar.
Bununla beraber, savaş, çatışma g�b�
sebeplerle göç etm�ş a�leler�n emanet�
evlatlarımız da var. Hal� hazırda 424
yabancı uyruklu çocuk, koruyucu a�le
h�zmet model�nden �st�fade ed�yor."

Em�ne ERDOĞAN, Türk�ye'n�n tüm �ller�nde
koruyucu a�leler�n bulunduğunu bel�rterek,
koruyucu a�leler�n engell� çocuklara da sah�p
çıktığını söyled�.

"884 çocuğumuz, koruyucu a�leler�n�n
yanında huzur �ç�nde yaşıyor." d�yen Em�ne
ERDOĞAN, bu çocukların �ç�nde yüzde 100
engel� olanların da bulunduğuna d�kkat�
çekt�.

Em�ne ERDOĞAN, koruyucu a�lelere "Bu yüce
gönüllülüğün sırlarını lütfen b�zlerle paylaşın;
çünkü deney�mler�n paylaşılması, herkes �ç�n
yol göster�c�d�r. Güzele meyl� olan �nsan �ç�n
s�z�n bıraktığınız ayak �zler�n� tak�p etmek b�r
şereft�r." d�ye seslend�.

Bakanlığın, deney�m aktarımı �ç�n b�r proje
oluşturduğuna da �şaret eden Em�ne
ERDOĞAN, sözler�n� şöyle sürdürdü:

"Rehber Koruyucu A�le uygulamasıyla,
tecrübel� a�leler, s�steme yen� katılan a�lelere
yaren oluyorlar. Dolayısıyla koruyucu a�le
olmak �steyen k�ş�lere buradan şunu
söylemek �ster�m; çıkacağınız yolda yalnız
değ�ls�n�z, devlet�m�z tüm �mkanlarıyla
s�zler�n yanındadır. Çocuklarımızın eğ�t�m
masraflarından bakım masraflarına, kurs
ücretler�nden serv�s ücretler�ne kadar her şey
karşılanıyor. İster evl�, �ster bekar,
Bakanlığımızın şartlarına uyan herkes
koruyucu anne, baba olab�l�r."
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Em�ne ERDOĞAN, koruyucu a�leler
arasında, çocuk sah�b� olanların sayısının
fazlalığına �şaret ett�. 

Koruyucu a�le olmanın sadece "çocuk
hasret� g�dermek" demek olmadığını
vurgulayan Em�ne ERDOĞAN, torunları
bulunan �nsanların b�le yen�den koruyucu
a�le olduklarını aktardı.

Yet�şk�nl�kte, çocukluk anılarının önem�n�
anlatan Em�ne ERDOĞAN, şunları kaydett�:

"Ruhumuzu çocukluk günler�n�n sev�nc�yle
besl�yoruz. O yüzden, her çocuğun
mutlaka sıcak b�r yuvası olmalıdır.
Bayram sabahlarında öpecek b�r el�
tutmalıdır. Bugün, 6.687 a�lem�z, kalpler�n�
açtıkları evlatlarımıza, muhteşem b�r
hatıralar koleks�yonu hazırlıyorlar. Allah
s�zlerden razı olsun. Varlığınız �nsanlığın
umududur, sığınağımızdır. Tüm koruyucu
a�leler�m�ze, �nsanlık adına sonsuz
şükranlarımı sunuyorum."

A�le ve Sosyal H�zmetler Bakanı Derya
YANIK da böyles�ne mutluluk ve gurur
ver�c� b�r gün ves�les�yle b�r araya
gelmekten onur duyduğunu bel�rtt�.

H�maye-� Etfal Cem�yet�'n�n kuruluşunun
100. yılına denk gelen bu günü Koruyucu
A�le Günü olarak �lan eden
Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p
ERDOĞAN'a, Em�ne ERDOĞAN
Hanımefend�ye ve emeğ� geçen herkese
teşekkür eden YANIK, m�nnet duyduğunu
söyled�.

YANIK, çocukları sevmek �ç�n çok fazla
sebep olduğunu vurgulayarak, "Ben�m �ç�n
çocukları sevmen�n, önemsemen�n b�r
sebeb� de onların eş�tl�k algısıdır." ded�.

Bu günün büyük önem taşıdığını
vurgulayan Yanık, şunları kaydett�:

"Bu gün, bütün çocukların, b�r şek�lde a�les�
olmayan ya da a�les� �le b�rl�kte yaşama
�mkanı olmayan çocukların da kend�
akranlarıyla aynı, eş�t şartlara sah�p olması,
sıcak a�le yuvasını yaşayab�lmes� ve geleceğe
güvenle, saygıyla, sevg�yle, eğ�t�mle
hazırlanmış b�r şek�lde bakab�lmes� �ç�n �lan
ed�lm�ş b�r gün.

Koruyucu A�le Günü, bu alanda bugüne kadar
yapılan çalışmaların üzer�ne b�r gün tay�n
ed�lerek toplumsal farkındalığı b�raz daha
artırarak, b�raz daha kamuoyunun önüne
çıkararak, koruyucu a�le çalışmasının ne
kadar öneml�, hayat� ve �nsana da�r olduğunu
anlatab�lmek �ç�n �lan ed�lm�ş b�r gün."

Programda, 9 yaşında koruyucu a�le yanına
ver�len 32 yaşındak� Meral ALTUNDAŞ da
yaşadığı sürec� anlattı. Ün�vers�teden mezun
olduktan sonra Kocael� A�le ve Sosyal
H�zmetler İl Müdürlüğü bünyes�nde öğretmen
olarak göreve başladığını aktaran ALTUNDAŞ,
"Şu anda �k� a�lem var ve çok mutluyum."
ded�.

Koruyucu anne Betül GÜMÜŞ de 2 çocukları
olduğunu, "kalb�mden doğurdum" d�ye �fade
ett�ğ� 2 yaşında b�r kız çocuğuna koruyucu
a�lel�k yaptıklarını anlattı.

Programda Em�ne ERDOĞAN, Bakan Derya
YANIK �le Bakanlığın tasarladığı ve PTT’n�n
katkılarıyla hazırlanan özelgün zarfını da
�mzaladı. Bakan YANIK, Em�ne ERDOĞAN'a
H�maye-� Etfal Cem�yet� Madalyası hed�ye ett�.

Devlet korumasında büyüyen sanatçı Şükr�ye
TUTKUN'un müz�k d�nlet�s� sunduğu
programda, çocuk h�zmetler� alanındak�
gel�şmelere �l�şk�n kısa f�lm ve koruyucu a�le
kamu spotu yayımlandı.

Program kapsamında "H�maye-� Etfal'den
Günümüze 100 Yılın Öyküsü" adlı serg� de
katılımcılar tarafından gez�ld�.
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Koruyucu a�lel�k; korunmaya �ht�yacı olan
çocukların korunmalarını gerekt�ren süre
�çer�s�nde, devlet denet�m�nde, a�le ortamında
b�r ebeveyn�n destek ve gözet�m�nde
bakımlarının sağlanmasına, yet�şt�r�lmes�ne ve
hayata hazırlanmasına yönel�k a�le odaklı
sosyal h�zmet model�d�r.

www.a�le.gov.tr/med�a/81393/koruyucu-a�le-rehber�.pdf

Rehbere aşağıdak� l�nkten er�şeb�l�rs�n�z. 

Koruyucu a�lel�k hakkında merak ed�len
soruların yanıtlanması ve koruyucu a�le
olmak �steyen adayların b�lg�lend�r�lmes�
amacıyla "Koruyucu A�le Adayları Rehber�"
hazırladık.

Rehberde:

Koruyucu A�le
Adayları İç�n Rehber
Hazırlandı

Koruyucu a�lel�ğ�n ne olduğu
Koruyucu a�le h�zmet�n�n yasal dayanakları
K�mler�n koruyucu a�le olab�leceğ�
Adayların hang� kr�terlere göre değerlend�r�ld�ğ�
Koruyucu a�le adaylarından �stenen belgeler
Çocukların koruyucu a�le yanına yerleşt�rme �şlemler�
Çocuğun a�le üyeler� ve ev ortamıyla tanıştırılması
Koruyucu a�len�n yükümlülükler�
Koruyucu a�len�n ve çocuğun �zlenmes�
Koruyucu a�lelere ve çocuklara sağlanan olanaklar
Koruyucu a�le bakımının hang� durumlarda sona erd�r�leb�leceğ� ve koruyucu a�le
statüsünün �ptal ed�lme nedenler� g�b� konular yer almaktadır.

"Koruyucu A�le Adayları Rehber�" �le h�zmet�n doğru ve yasal dayanakları �le anlaşılab�lmes�n�,
koruyucu a�le adaylarımızın esas kaynaktan, doğru b�lg�ye ulaşab�lmes�n� amaçladık.
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Bu makalede çocuk koruma alanındak� a�le
odaklı h�zmet modeller� arasında yer alan
koruyucu a�le uygulamasının Türk�ye’dek�
mevcut durumunu �nceled�k.

www.a�le.gov.tr/chgm/yay�nlar/cocuk-pol�t�kalar�-ser�s�/

Çocuk Pol�t�kaları Ser�m�ze aşağıdak� l�nkten ulaşab�l�rs�n�z.

Çalışmada öncel�kle çocuk koruma
s�stemler�ne ve pol�t�kalarına �l�şk�n dünya
genel�ndek� son dönem gel�şmeler�n� de
�çeren genel b�r çerçeve sunulmuş; ardından
güncel ver�ler ve uygulama örnekler� �le
beraber Türk�ye’dek� koruyucu a�le h�zmet�
ayrıntılı olarak anal�z ed�lm�şt�r. 

Bu kapsamda, koruyucu a�le h�zmet�n�n
tar�hsel ve hukuk� arka planı, h�zmet�n önem�,
h�zmet sunumu ve süreç planlaması, h�zmet
sunumunu etk�leyen kültürel etmenler,
h�zmet�n kapsayıcılığı, h�zmet kapsamında
sağlanan destekler ve paydaşlarla �ş b�rl�ğ� g�b�
konular üzer�nde durulmuştur. 

Çalışmanın son bölümünde �se h�zmete
yönel�k çeş�tl� öner�lere yer ver�lm�şt�r.

Çocuk Pol�t�kaları Ser�m�z�n 3. Sayısı
Yayımlandı

Bu yayınımızda h�zmetler�m�zle �lg�l� detaylı
b�lg�ler, koruyucu a�le uygulamalarında
geld�ğ�m�z aşamalar ve merak ed�len
hususlarla �lg�l� açıklamalar yer almaktadır. 

Bu yayın �le koruyucu a�le model�n�n daha
gen�ş şek�lde duyulmasını, bu konudak�
farkındalığın artmasını, koruyucu a�le
yanında bakımı sağlanan çocuk sayımızın
artırılmasını hedefl�yoruz.

"Çocuk Pol�t�kaları Ser�m�z�n 3 üncü
sayısını "A�le Odaklı H�zmet Model�
Olarak Koruyucu A�le Uygulaması"
konusuyla yayımladık.
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Koruyucu A�le Broşürümüz 
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30 Haz�ran "Koruyucu A�le Günü"nde çocuklarımızın kend� eller�nden çıkan res�mlerle
tasarlanan “Koruyucu A�le Özelgün Zarfı” �ç�n PTT Genel Müdürlüğüne teşekkür eder�z.

"Koruyucu A�le Günü " konulu özelgün zarfına www.f�latel�.gov.tr adres�nden ulaşab�l�rs�n�z.

Koruyucu A�le Özelgün Zarfımız PTT
Web Sayfasında
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Çocuk Katılımı Ned�r?
Çocuk Katılımının Önem� ve Öner�ler

Sosyal Medyada Bu Ay
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Çocuklarımız ve Etk�nl�kler�m�z 

Sosyal Medyada Bu Ay

22



Çocuklarla Etk�l� İlet�ş�m
Kurma Yolları

Sosyal Medyada Bu Ay
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Ben�m Dünyam: Çocuklarımızın
Hayaller� ve Res�mler�

Sosyal Medyada Bu Ay
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İllerimizde 
Çocuk Hizmetleri



Aksaray

Çocukların c�ns�yete göre dağılımları

Çocuk Evler� Koord�nasyon Merkez�ne
(ÇEKOM) bağlı h�zmet veren 11 Çocuk Ev�
1 Çocuk Koruma İlk Müdahale ve
Değerlend�rme B�r�m� (ÇOKİM)
3 Sosyal H�zmet Merkez� (SHM)
14 Özel Kreş ve Çocuk Kulübü
Koruyucu A�le ve Evlat Ed�nme B�r�m� �le
h�zmet ver�lmekted�r.

Aksaray �l� nüfusunun

% 29,22's� (123.585)
0-17 yaş grubu çocuklardan oluşmaktadır.

Aksaray �l� toplam çocuk nüfusu,
Türk�ye'dek� toplam çocuk nüfusunun
(22.750.657) % 0,54'ünü oluşturmaktadır.

Erkek
63.351

%51,3

Kız
60.234

%48,7

Aksaray �l� nüfusu toplam: 

423.011

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

2020 yılı TÜİK ver�ler�ne göre;

Aksaray A�le ve Sosyal
H�zmetler İl Müdürlüğü
Aksaray �l�nde �kamet eden çocuklarımıza:

Sosyal ve Ekonom�k Destek H�zmet� (SED):
2021 yılı Haz�ran ayında 381 çocuğumuza
toplam 417.000 TL SED yardımı yapıldı.

Koruyucu A�le H�zmet�: 2021 yılı Haz�ran ayı
�t�barıyla koruyucu a�le yanında h�zmet
alan çocuk sayımız 79 oldu.

Evlat Ed�nme H�zmet�: 2019 yılından bu
yana 4 çocuğumuz evlat ed�nme
h�zmet�nden faydalandı.

Bakım H�zmetler�

İl Müdürlüğümüze bağlı çocuk bakım
kuruluşlarımızda toplam 78 çocuğumuz
f��len h�zmet almaktadır. 2021 yılında 17
çocuğumuz a�le yanına döndürüldü.

Aksaray İl�nde Çocuklarımıza
Yönel�k H�zmetler

A�le Odaklı Yaklaşımlar

Bakım Sonrası İzleme ve
Rehberl�k 

2020 yılında, reş�t olan gençler�m�zden 10’u
kamu kurumlarında �st�hdam ed�ld�.
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K�tap okuma etk�nl�kler� �le çocuklarımızın
okuma alışkanlığı kazanmalarını
hedefl�yoruz.

Hayvanları yer�nde z�yaret ederek
çocuklarımızın hayvanları tanımasını sağlıyor
ve onlara hayvan sevg�s� aşılıyoruz.

Açık alanlarda düzenled�ğ�m�z spor
etk�nl�kler� �le çocuklarımızın f�z�ksel ve
z�h�nsel olarak z�nde kalmalarını sağlıyoruz.

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.

Aksaray İl�ndek� Faal�yetlerden Örnekler

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

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

Çocukların c�ns�yete göre dağılımları

2 Çocuk Evler� S�tes�
Çocuk Evler� Koord�nasyon Merkez�ne
(ÇEKOM) bağlı h�zmet veren 16 Çocuk Ev�
3 Çocuk Koruma İlk Müdahale ve
Değerlend�rme B�r�m� (ÇOKİM)
1 Çocuk Destek Merkez� (ÇODEM)
6 Sosyal H�zmet Merkez� (SHM)
68 Özel Kreş ve Gündüz Bakım Ev�
Koruyucu A�le ve Evlat Ed�nme B�r�m� �le
h�zmet ver�lmekted�r.

Hatay �l� nüfusunun

% 32,48'� (538.873)
0-17 yaş grubu çocuklardan oluşmaktadır.

Hatay �l� toplam çocuk nüfusu,
Türk�ye'dek� toplam çocuk nüfusunun
(22.750.657) % 2,37's�n� oluşturmaktadır.

Erkek
276.322

%51,3

Kız
262.551

%48,7

Hatay �l� nüfusu toplam: 

1.659.320

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

2020 yılı TÜİK ver�ler�ne göre;

Hatay A�le ve Sosyal H�zmetler
İl Müdürlüğü
Hatay �l�nde �kamet eden çocuklarımıza:

Çocuk Hakları Kom�tem�ze bağlı 945 üye
çocuk bulunmaktadır.

Hatay İl�nde Çocuklarımıza
Yönel�k H�zmetler

Sosyal ve Ekonom�k Destek H�zmet� (SED):
2021 yılı Haz�ran ayında 4.422 çocuğumuza
toplam 5.006.000 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 18
çocuğumuza eğ�t�m ve materyal desteğ�
sağlandı.

Koruyucu A�le H�zmet�: 2021 yılı Haz�ran ayı
�t�barıyla koruyucu a�le yanında h�zmet
alan çocuk sayımız 257 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 244 çocuğumuz
f��len h�zmet almaktadır. 2021 yılında 177
çocuğumuz a�le yanına döndürüldü.

A�le Odaklı Yaklaşımlar

Bakım Sonrası İzleme ve
Rehberl�k 

2020 yılında, reş�t olan gençler�m�zden 45’İ
kamu kurumlarında �st�hdam ed�ld�.

Çocuk Hakları Kom�tes�
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Çocuklarımızın farklı spor dallarını
öğrenmeler�n� ve farklı etk�nl�klerden
haberdar olmalarını sağlıyoruz.

Sport�f faal�yetler �le çocuklarımızın
bedensel, z�h�nsel ve ps�kososyal
gel�ş�mler�ne olumlu yönde katkı sağlıyoruz. 

Çocukların yaş ve gel�ş�m düzeyler�ne uygun
b�r b�s�klet kullanmalarını sağlayarak kaba
motor becer�ler�n� gel�şt�r�yoruz. 

Düzenled�ğ�m�z eğ�t�m etk�nl�kler� �le
çocuklarımızı b�lg�lend�r�yoruz.

Hatay İl�ndek� Faal�yetlerden Örnekler

Hatay İl�ndek� Çocuklarımızın Başarıları

2021 yılında düzenlenen Türk�ye Mangala Turnuvası'nda Yunus Emre (17) Türk�ye
b�r�nc�s� oldu.

2021 yılında düzenlenen Türk�ye Masa Ten�s� Turnuvası'nda Nerg�s (15) B�r�nc� L�g
L�sanslı Oyunculuğa, Esma Nur (14) İk�nc� L�g L�sanslı Oyunculuğa, Hacı Efe (13)
Üçüncü L�g L�sanslı Oyunculuğa yükseld�. 

2020 yılında �l genel�nde düzenlenen Yazıyorum-Ç�z�yorum Etk�nl�ğ�nde res�m dalında
Muhammed (14) b�r�nc�, h�kaye dalında Umutcan (18) �k�nc�, masal dalında Em�rcan (16)
�k�nc� oldu.
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Kütahya

Çocukların c�ns�yete göre dağılımları

1 Çocuk Evler� S�tes�
Çocuk Evler� Koord�nasyon Merkez�ne
(ÇEKOM) bağlı h�zmet veren 9 Çocuk Ev�
2 Çocuk Koruma İlk Müdahale ve
Değerlend�rme B�r�m� (ÇOKİM)
4 Sosyal H�zmet Merkez� (SHM)
10 Özel Kreş ve Gündüz Bakımev�
Koruyucu A�le ve Evlat Ed�nme B�r�m� �le
h�zmet ver�lmekted�r.

Kütahya �l� nüfusunun

% 21,16'sı (122.043)
0-17 yaş grubu çocuklardan oluşmaktadır.

Kütahya �l� toplam çocuk nüfusu
Türk�ye'dek� toplam çocuk nüfusunun
(22.750.657) % 0,54'ünü oluşturmaktadır.

Erkek
62.436

%51,2

Kız
59.607

%48,8

Kütahya �l� nüfusu toplam: 

576.688

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

2020 yılı TÜİK ver�ler�ne göre;

Kütahya A�le ve Sosyal
H�zmetler İl Müdürlüğü
Kütahya �l�nde �kamet eden çocuklarımıza:

Sosyal ve Ekonom�k Destek H�zmet� (SED):
2021 yılı Haz�ran ayında 365 çocuğumuza
toplam 378.000 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, 2021 yılında 107 çocuğumuza
eğ�t�m ve materyal desteğ� sağlandı.

Koruyucu A�le H�zmet�: 2021 yılı Haz�ran ayı
�t�barıyla koruyucu a�le yanında h�zmet alan
çocuk sayımız 72 oldu.

Evlat Ed�nme H�zmet�: 2019 yılından bu
yana 14 çocuğumuz evlat ed�nme
h�zmet�nden faydalandı.

Bakım H�zmetler�

İl Müdürlüğümüze bağlı çocuk bakım
kuruluşlarımızda toplam 113 çocuğumuz
f��len h�zmet almaktadır. 2021 yılında 2
çocuğumuz a�le yanına döndürüldü.

Kütahya İl�nde Çocuklarımıza
Yönel�k H�zmetler

A�le Odaklı Yaklaşımlar

Çocuk Hakları Kom�tem�ze bağlı 165 üye
çocuk bulunmaktadır.

Bakım Sonrası İzleme ve
Rehberl�k 

Çocuk Hakları Kom�tes�

 2020 yılında, reş�t olan gençler�m�zden 27’s�
kamu kurumlarında �st�hdam ed�ld�.
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K�tap okuma etk�nl�kler�m�z �le çocuklarımızın
k�tap okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlıyor,
onlara k�tap sevg�s� aşılıyoruz.

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

Puzzle etk�nl�kler� �le çocuklarımızın
odaklanma, d�kkat ve sabır gösterme
yetenekler�n� gel�şt�r�yoruz.

Açık alanlarda düzenled�ğ�m�z çeş�tl� oyun
etk�nl�kler� �le çocuklarımızın boş vak�tler�n�
ver�ml� ve eğlencel� geç�rmeler�n� sağlıyoruz.

Çocuklarımızla farklı boyama tekn�kler�
üzer�nde çalışarak yaratıcı yetenekler�n�
keşfetmeler�n� ve ortaya çıkarmalarını
sağlıyoruz.

29 Ek�m, 23 N�san, 30 Ağustos g�b� öneml�
günlerde çocuklarımızla etk�nl�kler
düzenl�yoruz.

Kütahya İl�ndek� Faal�yetlerden Örnekler
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Kütahya İl�ndek� Çocuklarımızın Başarıları

2020 yılında düzenlenen Pentago Oyununda Kurtuluş (14) �l b�r�nc�s� oldu. 

2020 yılında düzenlenen 15 Temmuz'u Anma Etk�nl�kler�nde Med�ne (18) res�m dalında
�l b�r�nc�s� oldu.

2020 yılında D�yanet İşler� Başkanlığınca düzenlenen Umre ödüllü yarışmada Em�ne
(17) �l b�r�nc�s� oldu.

2021 yılında düzenlenen Ben�m Dünyam Res�m Yarışmasında Zeynep (10) b�r�nc� oldu.
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Malatya

Çocukların c�ns�yete göre dağılımları

2 Çocuk Evler� S�tes� (ÇES)
Çocuk Evler� Koord�nasyon Merkez�ne
(ÇEKOM) bağlı h�zmet veren 16 Çocuk Ev�
1 Çocuk Koruma İlk Müdahale ve
Değerlend�rme B�r�m� (ÇOKİM)
3 Sosyal H�zmet Merkez� (SHM)
14 Özel Kreş ve Gündüz Bakımev�
Koruyucu A�le B�r�m� ve Evlat Ed�nme
B�r�m� �le h�zmet ver�lmekted�r.

Malatya �l� nüfusunun

% 27,36'sı (220.533)
0-17 yaş grubu çocuklardan oluşmaktadır.

Malatya �l� toplam çocuk nüfusu
Türk�ye'dek� toplam çocuk nüfusunun
(22.750.657) % 0,97's�n� oluşturmaktadır.

Erkek
113.057

%51,3

Kız
107.476

%48,7

Malatya �l� nüfusu toplam: 

806.156

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

2020 yılı TÜİK ver�ler�ne göre;

Malatya A�le ve Sosyal
H�zmetler İl Müdürlüğü
Malatya �l�nde �kamet eden çocuklarımıza:

Sosyal ve Ekonom�k Destek H�zmet� (SED):
2021 yılı Haz�ran ayında 1.484 çocuğumuza
toplam 1.673.000 TL SED yardımı yapıldı.

Koruyucu A�le H�zmet�: 2021 yılı Haz�ran ayı
�t�barıyla koruyucu a�le yanında h�zmet
alan çocuk sayımız 57 oldu.

Evlat Ed�nme H�zmet�: 2019 yılından bu
yana 8 çocuğumuz evlat ed�nme
h�zmet�nden faydalandı.

Bakım H�zmetler�

İl Müdürlüğümüze bağlı çocuk bakım
kuruluşlarımızda toplam 206 çocuğumuz
f��len h�zmet almaktadır. 2021 yılında 15
çocuğumuz a�le yanına döndürüldü.

Malatya İl�nde Çocuklarımıza
Yönel�k H�zmetler

A�le Odaklı Yaklaşımlar

Çocuk Hakları Kom�tem�ze bağlı 389 üye
çocuk bulunmaktadır.

Bakım Sonrası İzleme ve
Rehberl�k 

Çocuk Hakları Kom�tes�

2020 yılında, reş�t olan gençler�m�zden 
 20’s� kamu kurumlarında �st�hdam ed�ld�.
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Çocuklarımızın farklı spor dallarını
deney�mlemeler�n� ve farklı etk�nl�klerden
haberdar olmalarını sağlıyoruz.

At b�nme etk�nl�kler� �le çocuklarımızın
hayvanları yakından tanımasını ve boş
zamanlarını ver�ml� değerlend�rmes�n�
sağlıyor, onlara hayvan sevg�s� aşılıyoruz.

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

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

Malatya İl�ndek� Faal�yetlerden Örnekler
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Çocukların c�ns�yete göre dağılımları

0-17 yaş grubu çocuklardan oluşmaktadır.

Erkek
136.418

%51,3

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

2020 yılı TÜİK ver�ler�ne göre;

Sakarya

2 Çocuk Evler� S�tes� (ÇES)
Çocuk Evler� Koord�nasyon Merkez�ne
(ÇEKOM) bağlı h�zmet veren 9 Çocuk Ev�
2 Çocuk Koruma İlk Müdahale ve
Değerlend�rme B�r�m� (ÇOKİM)
5 Sosyal H�zmet Merkez� (SHM)
40 Kreş Gündüz Bakımev�
2 Çocuk Kulübü
Koruyucu A�le ve Evlat Ed�nme B�r�m� �le
h�zmet ver�lmekted�r.

Sakarya �l� nüfusunun

% 25,48'� (265.622)

Sakarya �l� toplam çocuk nüfusu
Türk�ye'dek� toplam çocuk nüfusunun
(22.750.657) % 1,17's�n� oluşturmaktadır.

Kız
129.204

%48,7

Sakarya �l� nüfusu toplam: 

1.042.649

Sakarya A�le ve Sosyal
H�zmetler İl Müdürlüğü
Sakarya �l�nde �kamet eden çocuklarımıza:

Sosyal ve Ekonom�k Destek H�zmet� (SED):
2021 yılı Haz�ran ayında 622 çocuğumuza
toplam 672.000 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 42 çocuğumuza,
2021 yılında 132 çocuğumuza eğ�t�m ve
materyal desteğ� sağlandı.

Koruyucu A�le H�zmet�: 2021 yılı Haz�ran ayı
�t�barıyla koruyucu a�le yanında h�zmet alan
çocuk sayımız 101 oldu.

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

Bakım H�zmetler�

İl Müdürlüğümüze bağlı çocuk bakım
kuruluşlarımızda toplam 144 çocuğumuz
f��len h�zmet almaktadır. 2021 yılında 29
çocuğumuz a�le yanına döndürüldü.

Sakarya İl�nde Çocuklarımıza
Yönel�k H�zmetler

A�le Odaklı Yaklaşımlar

Çocuk Hakları Kom�tem�ze bağlı 42 üye
çocuk bulunmaktadır.

Bakım Sonrası İzleme ve Rehberl�k 

Çocuk Hakları Kom�tes�

2020 yılında, reş�t olan gençler�m�zden 22’s�
kamu kurumlarında, 1'� özel sektörde
�st�hdam ed�ld�.
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Oluşturduğumuz m�n� hayvanat
bahçeler�m�z �le çocuklarımıza hayvanları
tanıtıyor ve hayvan sevg�s� kazandırıyoruz.

Çocukların günlük yaşam becer�ler�n�n
gel�şt�r�lmes� amacıyla, uygulama
mutfaklarında yöresel zeng�nl�kler�m�z�
çocuklarımıza aktarıyoruz.

Çeş�tl� oyun etk�nl�kler� �le çocuklarımızın
çoklu düşünme ve kas becer�ler�n�n
gel�ş�m�ne katkı sağlıyoruz.

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

Çocuklarımızın toprakla buluşması ve
organ�k tarım ürünler�n� tanıması �ç�n
meyve ve sebze yet�şt�rme etk�nl�kler�
yapıyoruz.

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

Sakarya İl�ndek� Faal�yetlerden Örnekler
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Sakarya İl�ndek� Çocuklarımızın Başarıları

2020 yılında düzenlenen Türk�ye Özel Sporcular Spor Federasyonu Yüzme
Şamp�yonasında Ahmet (21) 6 adet altın madalya kazandı.

2020 yılında düzenlenen Wushu-Kungfu Geleneksel Türk�ye Şamp�yonasında
Fanz�quan alanında Aleyna (16) b�r�nc� oldu.
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Çocukların c�ns�yete göre dağılımları

0-17 yaş grubu çocuklardan oluşmaktadır.

Erkek
490.368

%51,2

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

2020 yılı TÜİK ver�ler�ne göre;

Şanlıurfa

Çocuk Evler� Koord�nasyon Merkez�ne
(ÇEKOM) bağlı h�zmet veren 14 Çocuk Ev�
2 Çocuk Koruma İlk Müdahale ve
Değerlend�rme B�r�m� (ÇOKİM)
1 Çocuk Destek Merkez� (ÇODEM)
11 Sosyal H�zmet Merkez� (SHM)
51 Özel Kreş ve Gündüz Bakımev�
Koruyucu A�le ve Evlat Ed�nme B�r�m� �le
h�zmet ver�lmekted�r.

Şanlıurfa �l� nüfusunun

% 45,27's� (957.540)

Şanlıurfa �l� toplam çocuk nüfusu
Türk�ye'dek� toplam çocuk nüfusunun
(22.750.657) % 4,21'�n� oluşturmaktadır.

Kız
467.172

%48,8

Şanlıurfa �l� nüfusu toplam: 

2.115.256

Şanlıurfa A�le ve Sosyal
H�zmetler İl Müdürlüğü
Şanlıurfa �l�nde �kamet eden çocuklarımıza:

Sosyal ve Ekonom�k Destek H�zmet� (SED):
2021 yılı Haz�ran ayında 6.125 çocuğumuza
toplam 7.082.000 TL SED yardımı yapıldı.

Koruyucu A�le H�zmet�: 2021 yılı Haz�ran ayı
�t�barıyla koruyucu a�le yanında h�zmet
alan çocuk sayımız 105 oldu.

Evlat Ed�nme H�zmet�: 2019 yılından bu
yana 11 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 5
çocuğumuz a�le yanına döndürüldü.

Şanlıurfa İl�nde
Çocuklarımıza Yönel�k
H�zmetler

A�le Odaklı Yaklaşımlar

Çocuk Hakları Kom�tem�ze bağlı 220 üye
çocuk bulunmaktadır.

Bakım Sonrası İzleme ve
Rehberl�k 

Çocuk Hakları Kom�tes�

2020 yılında, reş�t olan gençler�m�zden 10’u
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.
Res�m �le duygularını aktarmalarını
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.

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

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

Şanlıurfa İl�ndek� Faal�yetlerden Örnekler

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

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

2020 yılında düzenlenen Yazıyorum-Ç�z�yorum Etk�nl�ğ�nde ş��r dalında Mehmet Polat
(10) b�r�nc�, Bek�r (14) �k�nc�; masal-öykü dalında N�sanur (14) b�r�nc�; res�m dalında
Nesr�n (16) �k�nc�, N�sanur (14) üçüncü oldu.

Evler�m�zde düzenled�ğ�m�z çeş�tl� oyun
etk�nl�kler� �le çocuklarımızın b�rl�kte
eğlencel� vak�t geç�rmes�n� sağlıyoruz.

29 Ek�m, 23 N�san, 30 Ağustos g�b� öneml�
günlerde çocuklarımızla etk�nl�kler
düzenl�yoruz.
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Çocukların c�ns�yete göre dağılımları

0-17 yaş grubu çocuklardan oluşmaktadır.

Erkek
72.002

%51,2

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

2020 yılı TÜİK ver�ler�ne göre;

Tokat

2 Çocuk Evler� S�tes� (ÇES)
Çocuk Evler� Koord�nasyon Merkez�ne
(ÇEKOM) bağlı h�zmet veren 19 Çocuk Ev�
1 Çocuk Destek Merkez� (ÇODEM)
6 Sosyal H�zmet Merkez� (SHM)
8 Özel Kreş ve Gündüz Bakımev�
Koruyucu A�le ve Evlat Ed�nme B�r�m� �le
h�zmet ver�lmekted�r.

Tokat �l� nüfusunun

% 23,52's� (140.589)

Tokat �l� toplam çocuk nüfusu
Türk�ye'dek� toplam çocuk nüfusunun
(22.750.657) % 0,62's�n� oluşturmaktadır.

Kız
68.587

%48,8

Tokat �l� nüfusu toplam: 

597.861

Tokat A�le ve Sosyal H�zmetler İl
Müdürlüğü
Tokat �l�nde �kamet eden çocuklarımıza:

Sosyal ve Ekonom�k Destek H�zmet� (SED):
2021 yılı Haz�ran ayında 1.121 çocuğumuza
toplam 1.300.000 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 10
çocuğumuza eğ�t�m ve materyal desteğ�
sağlandı.

Koruyucu A�le H�zmet�: 2021 yılı Haz�ran ayı
�t�barıyla koruyucu a�le yanında h�zmet
alan çocuk sayımız 66 oldu.

Evlat Ed�nme H�zmet�: 2019 yılından bu
yana 11 çocuğumuz evlat ed�nme
h�zmet�nden faydalandı.

Bakım H�zmetler�

İl Müdürlüğümüze bağlı çocuk bakım
kuruluşlarımızda toplam 215 çocuğumuz
f��len h�zmet almaktadır. 2021 yılında 30
çocuğumuz a�le yanına döndürüldü.

Tokat İl�nde Çocuklarımıza
Yönel�k H�zmetler

A�le Odaklı Yaklaşımlar

Çocuk Hakları Kom�tem�ze bağlı 13 üye
çocuk bulunmaktadır.

Bakım Sonrası İzleme ve
Rehberl�k 

Çocuk Hakları Kom�tes�

2020 yılında, reş�t olan gençler�m�zden 60’ı
kamu kurumlarında �st�hdam ed�ld�.
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Çocuklarımızla açık alanlarda res�m yapma
etk�nl�kler� düzenl�yoruz. Farklı boya ve
tekn�klerle yetenekler�n� gel�şt�r�yoruz. 

Çocuklarımız doğayı severek büyüyor. Her
b�r�n�n b�r d�k�l� ağacı olsun d�ye, her
çocuğumuzla f�dan d�k�yoruz.

Çocuklarımızla hayvanları yer�nde z�yaret
ed�yor ve onlarla vak�t geç�rmeler�n�
sağlıyoruz.

Okçuluğa �lg� duyan çocuklarımızın okçuluk
dersler� almasını sağlıyoruz.

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

Masa ten�s� g�b� oyunlarla çocuklarımız el-
göz koord�nasyonlarını gel�şt�r�yoruz.

Tokat İl�ndek� Faal�yetlerden Örnekler
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Tokat İl�ndek� Çocuklarımızın Başarıları

2020 yılında �l genel�nde düzenlenen Halter Turnuvasında Erkan (14) b�r�nc� oldu.

2020 yılında düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Serbest Güreş Bayanlar Türk�ye
Şamp�yonasında Gül�zar (14) 54 kg'de Türk�ye üçüncüsü oldu.  

2021 yılında düzenlenen Mehmet Ak�f Ersoy'a İst�kbalden Mektup Yarışmasında Özgül
(17) b�r�nc� oldu.

2020 yılında düzenlenen 15 Temmuz Anma Etk�nl�kler�nde ş��r dalında Mel�sa (17 Yaş) �l
b�r�nc�s�, Tuğçe (18) �l �k�nc�s� oldu 

2020 yılında düzenlenen ÇHGM Mangala Turnuvasında Eng�n (14) Türk�ye dördüncüsü
oldu.

2020 yılında düzenlenen ÇHGM Satranç Turnuvasında Eng�n (14) on dördüncü oldu.

Çocuklarımızı �lg� duydukları spor dalında
destekl�yor ve onları b�l�nçl� sporcular olarak
yet�şt�r�yoruz.

Go oyunu �le çocuklarımız zamanlarını hem
eğlencel� hem ver�ml� şek�lde geç�r�yor.
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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


