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Çocuk Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünün Görevleri

633 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin;

MADDE 8- (1) Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

• Bakanlığın çocuklara yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite
edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek.

• Çocuklara yönelik sosyal hizmetler konusunda politika ve stratejiler belirlenmesine ilişkin
çalışmaları koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını
izlemek ve değerlendirmek.

• Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce çocuklara
yönelik yürütülen sosyal hizmetlere ilişkin ilke, usûl ve standartları belirlemek ve bunlara
uyulmasını sağlamak.

• Çocukların her türlü ihmal ve istismardan korunması ve sağlıklı gelişimi için gerekli önleyici
ve telafi edici mekanizmaları oluşturmak ve uygulamaya koymak.

• Geçici ya da sürekli olarak aile ortamından mahrum kalan veya yüksek yararı ailesinin yanında
bulunmamayı gerektiren çocuklara, özel bakım ve koruma hizmeti sunmak



 Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire Başkanlığı

 Çocuk Hakları Daire Başkanlığı

 Aile Yanında Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 

 Bakım Hizmetleri Daire Başkanlığı 

 Sosyal Rehabilitasyon Hizmetleri Daire Başkanlığı 

 Eğitim ve Toplumsal Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 

 Araştırma Geliştirme Proje Daire Başkanlığı 

 Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı 

ÇOCUK HİZMETLERİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ
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Sorumluluğumuz «Önce Çocuk»

Genel Müdürlüğümüz
0-18 yaş grubunda yer alan;

• 11.671.475 kız,
• 12.307.802 erkek çocuk

olmak üzere toplam;

23.979.277 çocuğa yönelik politika geliştirmek ve 
uygulamaktan sorumludur

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.pudra.com/anne-cocuk/cocuk-gelisimi/cocuklar-ikinci-dili-ne-zaman-ogrenebilir-8955.htm&ei=rLtAVN73DIHiO-D-gNgP&bvm=bv.77648437,d.bGQ&psig=AFQjCNFOVXEPd-ACUnNGaYfplQnCUT7VGw&ust=1413614872095213
http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.pudra.com/anne-cocuk/cocuk-gelisimi/cocuklar-ikinci-dili-ne-zaman-ogrenebilir-8955.htm&ei=rLtAVN73DIHiO-D-gNgP&bvm=bv.77648437,d.bGQ&psig=AFQjCNFOVXEPd-ACUnNGaYfplQnCUT7VGw&ust=1413614872095213
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Hizmet Önceliğimiz

Her çocuğa 
bireyselleştirilmiş bakım ve 

koruma hizmeti
 Çocuğun ailesi yanında bakımı,

 Evlat edindirilerek bir aile yanında
bakımı,

 Koruyucu aile yanında bakımı,

 Aile yanında bakımın mümkün
olmadığı durumlarda ise kuruluş
bakımıdır.
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Mevcut Durum

Konu 2011 1 Mart 2015

Korunma Altına Alınmadan Aile Yanında Destek 
Verilen

34.982 58.106
% 66 arttı

Kuruluştan Aile Yanına Döndürülen (2005+) 8.099 10.616
% 31 arttı

Evlat Edindirilen Toplam 11.444 13.694
% 20 arttı

Koruyucu Aile Yanında Bakımı Sağlanan Çocuk Sayısı 
( 15 Mart 2015 )

1.282 4.150
% 224 arttı

Koruyucu Aile Sayısı 1.190 3.390
%185 arttı
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Mevcut Durum

KURULUŞ TÜRLERİ

KURULUŞ SAYISI BAKILAN ÇOCUK
SAYISI

KURULUŞ SAYISI BAKILAN ÇOCUK
SAYISI

2011 Şubat 2015 

ÇOCUK YUVALARI (0-12 yaş) 68 3.724 10
% 85 azaldı

484
% 87 azaldı

YETİŞTİRME YURTLARI(13-18 yaş) 74 4.342 18
% 76 azaldı

580
% 87 azaldı

YETİŞTİRME YURDU (Refakatsiz) (13-18) -- -- 6 183
ÇOCUK YUVASI ve KIZ YETİŞTİRME  YURDU 
(0-18 YAŞ) -- -- 7 336

SEVGİ EVİ (0-18 YAŞ) (560 Villa Tipi Ev) 36 3.004 76
% 111 arttı

4.461
% 48 arttı

ÇOCUK EVLERİ 448 2.494 1015
% 127 arttı

5066
% 103 arttı

ÇEKOM (ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON 
MERKEZİ) -- -- 74 --

ÇOKİM (ÇOCUK KORUMA İLK MÜDAHALE 
BİRİMİ) -- -- 45+11=56 --

ÇOCUK DESTEK MERKEZİ 45 756 60 1060

TOPLAM 671 14.320 1.322 12.170



 Korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların
korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına
alınması amacıyla 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu15/7/2005
tarihinde yürürlüğe girmiştir.

KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ HİZMETLER



 Bu ilkeler ışığında korunma ihtiyacı içinde olduğu ve/veya suça sürüklendiği
tespit edilen çocukların ihtiyaçlarının belirlenerek erken dönemde gerekli
desteğin verilmesi amacıyla sağlık, eğitim, danışmanlık, bakım ve barınma
tedbirleri kanunda tanımlanmıştır.

 Tanımlanan bu tedbirlerin ise Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Yerel
Yönetimler eli ile yerine getirilmesi hükme bağlanmıştır.



 Tedbirlerin ne şekilde uygulanacağına ilişkin bir uygulama planının ilgili
kurumca hazırlanıp mahkemenin onayına sunulması, ardından
gerçekleştirilen çalışmaların süreç raporları ile mahkemeye iletilmesi verilen
kararların izlenmesi amacıyla kanunda yer bulmuştur.

5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu



 Bu amaçla Kanuna dayanılarak çıkarılan ve tedbirlerin 
uygulanmasına ilişkin iş ve işlemleri açıklaya yönelik 2006 
tarihli yönetmelikte tedbirleri uygulamakla görevli 
bakanlıkların müsteşar yardımcılarının yer aldığı ve Adalet 
Bakanlığı Müsteşarı veya görevlendireceği  Yardımcısının 
başkanlık ettiği Merkezi Koordinasyon oluşturulmuştur.

 2011 yılında Bakanlığımızın kurulmasının ardından Merkezi 
Koordinasyona Bakanlığımız Müsteşarı başkanlık etmeye 
başlamış, sekretarya hizmetleri ise Çocuk Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Daire 
Başkanlığına verilmiştir.

MERKEZİ KOORDİNASYON



 Merkezi düzeyde kurumlar arasında bağlantı, uyum, düzen
sağlamak ve eşgüdüm hâlinde, kanunda yazılı tedbirlere
işlerlik kazandırmak ve uygulanmasını sağlamak,

 Ülke düzeyinde çocuk koruma alanında hizmetlerin
yürütülüşü ve Strateji Belgesinin uygulanmasını izlemek,

 İllerden gelen il stratejik planları ve çalışma programları ile
bunların uygulanmasına ilişkin raporlar ve

 çocuk koruma alanındaki istatistikler ve araştırma sonuçları
dikkate alınarak, çocuk koruma hizmetlerinin koordinasyonu
için bundan sonraki stratejik planları hazırlamak.



 İllerde ise bu yapı ilgili Vali Yardımcısının başkanlığında 
ilgili il müdürlerinin yer aldığı İl Koordinasyon olarak 
tanımlanmıştır. Bu yapının ilçelerdeki yansıması ise 
Kaymakamın başkanlığında ilçe müdürlerinin yer aldığı 
ilçe koordinasyon olarak adlandırılmıştır.

İL/İLÇE KOORDİNASYON



 İlde, kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları,
meslek örgütleri ve üniversiteler tarafından çocuğa yönelik
olarak verilen hizmetlerin koordine edilmesi ve bütünlük içinde
sunumu sağlamak,

 Çocuğun yüksek yararı için önleme ve erken müdahale
mekanizmalarının kurulmasını sağlamak ve koordine görevi
yürütmek,

 Çocuğa yönelik verilen hizmetlerin geliştirilmesi için kamu
kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve diğer
teşebbüsler tarafından hazırlanan projeleri koordine etmek ve
desteklemek,

 İlin çocuk koruma alanındaki ihtiyaçları ve güçlü yanları analiz
edilerek kısa, orta ve uzun vadede yapılması gereken çalışmalara
yönelik planlamalar yapmak.



 Yeni çocuk koruma modelinin gelişimi sürecinin bir çıktısı
olarak 27 Ocak 2011 tarihli Merkezi Koordinasyon
toplantısında son değişiklikleriyle onaylanarak Strateji
Belgesi haline getirilmiştir.

 Söz konusu belge; amaç öncelikle çocuk üzerindeki risk
faktörlerinin istenmeyen sonuçlar oluşmadan fark edilip
bertaraf edilmesi, riskin gerçekleştiği durumlarda erken ve
etkin müdahalelerin gerçekleştirilerek çocuğun suç
mağduru olmasının veya suça sürüklenmesinin önüne
geçilmesi olarak özetlenebilir.

ÇOCUK KORUMA HİZMETLERİNDE 
KOORDİNASYON STRATEJİ BELGESİ



 Strateji Belgesinin birinci bölümü, Türkiye İçin Çocuk Koruma
Hizmetlerinde Koordinasyon Modelini içermektedir.

 İkinci bölümde ise bu modelin hayata geçirilmesi için izlenmesi
gereken strateji yer almaktadır.

 Son bölümde ise bu stratejinin uygulanmasına yönelik olarak
hazırlanmış bir uygulama planı yer almaktadır.



 Genel Müdürlüğümüzün koordinesinde, 2015-2019 yıllarını
kapsaması planlanan «Çocuğa Yönelik Şiddetle Mücadele
Ulusal Eylem Planı» taslak olarak hazırlanmıştır. Adı geçen
Eylem Planı ile hedeflenen, çocukların şiddetten korunması
kapsamında ülke genelinde tüm kamu kurum/ kuruluşları
ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde çocukların her
tür şiddetten korunması için, her alanda yapılması gereken
çalışmaların belirlenmesi, her kurumun üzerine düşen
sorumluluğun netleştirilmesi ve işbirliği içerisinde
faaliyetlerin yürütülmesidir.

ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE 
ULUSAL EYLEM PLANI 



 Toplumun Çocuğa Yönelik Şiddete İlişkin Bilinç Düzeyinin Arttırılması

 Çocuğa Yönelik Şiddetin Boyutlarının Düzenli Olarak Takip Edilmesi

 Çocuğa Yönelik Şiddete İlişkin Hukuki Zeminin Güçlendirilmesi

 Çocukların Şiddete Karşı Güçlendirilmesi

 Şiddet Mağduru Çocuklara Yönelik Kurumsal Hizmetlerin Güçlendirilmesi

 Çocuğa Yönelik Şiddet Uygulayan Bireyler İçin Etkin Rehabilitasyon
Programları Geliştirilmesi ve Uygulanması

 Medya ve İnternet Ortamında Çocuğun Yüksek Yararının Gözetilmesi ve
Çocuk Haklarına Uygun Yayıncılık Politikalarının Geliştirilmesi

 Çocuğa Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planına İlişkin Uygulamaların
Etkin Bir Şekilde İzlenmesi şeklinde 8 stratejik amaç mevcuttur.

Eylem Planı Amaçları 



 Çocukların yaşama, gelişme, korunma ve katılım haklarının
uluslararası standartlarda uygulanabilmesi, gerekli tüm
koşulların iyileştirilmesi ve çocukların hayata daha etkin ve
mutlu katılımlarının sağlanması için Ulusal Çocuk Hakları
Strateji Belgesi hazırlanmıştır.

 Strateji Belgesi, bütün çocukların refahını sağlamayı, yaşam
kalitesini yükseltmeyi ve yaşama, gelişme, korunma, katılım
gibi temel haklarını en üst düzeyde yaşayabilmelerini
sağlamayı hedeflemektedir.

TÜRKİYE ÇOCUK HAKLARI STRATEJİ 
BELGESİ 



 Çocuğa Saygıyı Ve Çocuk Hakları Kültürünü Geliştirmek.
 Çocuk Haklarına İlişkin Karar Süreçlerine Bütün Çocukların Katılımını Sağlamak
 Çocuğun Doğduğu, Büyüdüğü Ve Yetiştiği Ortamı Korumak ve Fiziksel Çevreyi 

İyileştirmek
 Çocuk Hakları Kültürü Çerçevesinde Eğitim Politika Ve Programları Geliştirmek
 Sağlık Hizmetlerini Geliştirmek
 Çocuk Adalet Sistemini İyileştirmek
 Çocuk Dostu Bir Medya Oluşturmak
 Etkin Bir Denetleme, İzleme Ve Değerlendirme Sistemi Kurmak

 Çocuk haklarına ilişkin ulusal düzeydeki uygulamalarda, kurumlar arası eşgüdümü
sağlamak ve sürekliliğini korumak üzere kurumların en üst düzey temsilcilerinden
oluşan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı başkanlığında toplanan “Çocuk Hakları
İzleme ve Değerlendirme Kurulu” tarafından, bu Strateji Belgesi ve Eylem Planı
izlenmekte, sonuçları değerlendirilmekte ve bu süreçte kurumlar arasındaki işbirliği ve
eşgüdüm sağlanmaktadır.

EYLEM PLANI AMAÇLARI 



 Uyuşturucu ile mücadelede kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu
sağlamak, temel stratejileri belirlemek ve eylem planlarını hazırlatmak,
onaylamak, gerektiğinde değiştirmek, güncellemek ve uygulanmasını takip
edip değerlendirmek üzere; Başbakan tarafından görevlendirilecek bir
Başbakan Yardımcısının başkanlığında, Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gençlik ve Spor, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Milli
Eğitim ve Sağlık Bakanları ile Başkan tarafından uygun görülecek üst düzey
kurum temsilcilerinin katılımıyla Uyuşturucu ile Mücadele Yüksek Kurulu
oluşturulmuştur.

 Yüksek Kurul Başkanı tarafından; kurul, alt kurul, teknik kurul, komite,
danışma grupları ve geçici ve kalıcı çalışma grupları ile il ve ilçe kurulları
oluşturulabilecektir. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra
üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, meslek birlikleri ve özel sektör
temsilcileri de kurul toplantılarına davet edilebilecek, kurul, alt kurul ve
komite çalışmalarında yer alabileceklerdir.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE



 Sokakta yaşayan çocuklar arasından okula devam etmeyen çocukları eğitim-öğretim
sistemine kazandırma, eğitim-öğretim sisteminde destekleme ve mesleki beceri
kazandırmaya yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca eğitim-öğretime devam eden
ancak başarısız olan çocuklara yönelik eğitimlerini destekleyici faaliyetler yürütülmekte,
çocukların başarısız oldukları derslere ilişkin başarılarını arttırmaya yönelik etüt çalışmaları
ve ders desteği sağlanmaktadır.

 Sokakta yaşayan çocukların ailelerine yönelik psiko-sosyal destek ve bilinçlendirme
çalışmaları yürütülmektedir. Çocukların aileye dönüşlerinin mümkün olduğu durumların
tespiti halinde aile ve çocuğun bir arada yaşamasına ilişkin uyum çalışmaları
yürütülmektedir.

SOKAKTA YAŞADIĞI TESPİT EDİLEN 
ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMETLER



 Sokakta yaşayan ve her türlü madde bağımlılığına açık olan çocukların
sokaktan çekilerek bakım, barınma, sağlık, eğitim gibi tüm
ihtiyaçlarının karşılanması ve sosyal uyumlarının sağlanarak toplumla
bütünleştirilmesine yönelik yatılı hizmetler Çocuk Destek
Merkezlerince yürütülmektedir. Çocuk Destek Merkezlerinde madde
kullanan çocukların tedaviye yönlendirilmesi ve tedavisi tamamlanan
çocukların psiko-sosyal destek hizmetlerinden yararlandırılarak örgün
veya mesleki eğitime dahil edilmeleri sağlanmaktadır. Bu kapsamda
Merkezler bünyesinde oluşturulan resim atölyelerinde çocuklarımızın
sanatsal yönlerinin geliştirilmesi hedeflenmekte, boş zaman
faaliyetleri için halk oyunları müzik vb. kurslar ile futbol, voleybol,
basketbol, masa tenisi, judo, badminton, dağcılık, izcilik vb. etkinlikler

düzenlenmektedir.
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Konu
2011-2012

Eğitim yılı
2012-2013 
Eğitim yılı

2014-2015 
Eğitim yılı

KREŞ HİZMETİ

Kreş Sayısı 1.639 1.699 1.883

Kapasitesi 95.608 105.894 115.710

Bakılan Çocuk  Sayısı 52.366 52.073 69.200

Ücretsiz Bakım Toplam Kapasitesi 4.780 5.295 5.903

Toplam Ücretsiz Bakılan Çocuk Sayısı 1.608 1.966 1.955

Sevgi Zinciri Uygulaması Kapsamında 408 801 520

Uçurtmayı Vurmasınlar Uygulaması 198 18 52

Diğer (Yoksul Aile Çocukları) 1.002 1.147 1.383

Özel Kreş Gündüz Bakımevleri….



 TEŞEKKÜR EDERİM.


