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Bakan
Derya 
Yanık

Yeni 
Yılın İlk 

Bebeğini
Ziyaret 

Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlığın bir geleneği olarak yeni yılı ilk 
doğan bebekle karşıladıklarını ifade ederek, 2022’nin bütün insanlığa huzur, mutluluk, 
barış ve sağlık getirmesini diledi.

Bakan Derya Yanık, Ankara Şehir 
Hastanesi’nde doğan yeni yılın 

ilk bebeğini ziyaret etti.

Üçüncü çocuğunu dünyaya getiren Emine Çavdar’ı ziyaret eden Yanık, 3 kilo 400 gram 
doğan kız bebeğin sağlıkla büyümesi temennisinde bulundu.

2022’nin bütün insanlığa huzur, mutluluk, barış ve sağlıklı günler getirmesini dileyen 
Derya Yanık, Bakanlığın bir geleneği olarak yeni yılı ilk doğan bebekle karşıladıklarını 
söyledi.

Doğumun hayata başlangıç kadar umudu da ifade ettiğini anlatan Yanık, “Hayırlı uğurlu 
olsun. Rabbim mutlulukla, huzurla, sağlıkla, bereketle büyütmeyi nasip etsin.” diye 
konuştu.
Bebeğin ailenin üçüncü çocuğu olduğunu öğrenen Yanık, “Şahane, en az üç çocuk. Bu 
ayrıca güzel bir haber oldu.” ifadelerini kullandı.

“Sağlık personeli muazzam özveriyle çalışıyor”

Ailenin diğer çocuklarıyla 
ilgili de bilgi alan Yanık, 
şunları kaydetti:

“Sağlık personeli ve 
doktorlarımız da özellikle 
pandemi döneminde 
muazzam bir özveriyle 
çalışıyorlar. Gönüllülük 
duygusuyla, şuuruyla 
çalışıyorlar. Kendilerine çok 
teşekkür ediyoruz. İnşallah 
2022, sağlık çalışanlarının 

yükünün daha hafiflediği, 
salgın sıkıntısından 
kurtulduğumuz bir yıl 
olacak.”

Bebeğe altın takan Bakan 
Yanık, yeni yılın ilk bebeğini 
ve ailesini daha sonra 
ikamet ettikleri Keçiören 
ilçesinde de ziyaret 
edeceklerini söyledi.
Servisteki diğer hastaları ve 
bebekleri de ziyaret eden 

Yanık, hastane personelinin 
yeni yılını kutladı ve onlarla 
hatıra fotoğrafı çektirdi.
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İhtiyaç sahiplerine hane başına yapılan kömür yardımının yanı sıra doğal gaz yardımının 
da hayata geçirileceğini bildiren Bakan Yanık, bununla ilgili çalışmalarda son aşamaya 
gelindiğini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile çalışma yürüttükleri bilgisini veren Bakan Yanık, 
şubat ayının ikinci yarısından itibaren başvuruların yapılabileceğini, martın ikinci 
yarısından itibaren de ödemelerin gerçekleştirileceğini anlattı.

Bakan Yanık, sosyal yardım başvurularının e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılabileceğini belirtti.

Doğal gaz ödemelerinin 
nasıl yapılacağına ilişkin 
bilgi veren Bakan Yanık, 
ödemenin hak sahibinin 
PTT kartına yatırılacağını 
bildirdi.

Bakan Derya Yanık, 
sözlerine şöyle devam etti:

“Kişi faturasını götürerek 
PTT’deki hakkıyla 
ödemesini almış olacak. 

Rakamlar da hemen hemen 
ortaya çıktı.
Isıl haritaya göre değişen 
şekilde hane başına 
ödeme yapılacak çünkü, 
Erzurum’daki bir kişinin 
ısınma gideriyle Ege’deki 
bir kişinin ısınma ihtiyacı 
aynı değil. O nedenle 
arkadaşlarımız bir ısıl harita 
çalıştı. Bu tamamen teknik 
ve bilimsel bir çalışma. 
Buna göre hane başına 

yıllık 450 lira ile 1150 
lira arasında bir destek 
sağlanacak. İki eşit taksitte 
yapacağız bu ödemeleri, 
mart ve ekim aylarında. 
Kömür yardımı da hemen 
hemen buna benzerdi.

Hedefimiz 4 milyon haneye 
ulaşmak. Öyle ki kömürün 2 
katından fazla hane sayısı. 
Senelik 3 milyar liralık 
bir destek öngörüyoruz. 

Senelik 3 milyar liralık bir destek öngörüyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahiplerine yönelik ısınma 
desteği kapsamında doğal gaz yardımı da yapılacağını, bu desteğin ısıl haritaya göre 
belirleneceğini belirterek, “Hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında destek 
sağlanacak.” dedi.

Bakan 
Derya 
Yanık 
Gazeteciler 
İle Bir 
Araya 
Geldi

Bakanlığa bağlı 75. Yıl Huzurevi’nde 
gazetecilerle bir araya gelen Derya 
Yanık, Bakanlık gündemine ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu, 
soruları yanıtladı.
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376 sosyal hizmet merkezinde şiddetle mücadele irtibat 
noktaları var

Bakan Yanık, 2021 yılında kaç 
kadın cinayeti olduğu, kadın 
sığınma evlerinden yararlanan, 
hakkında uzaklaştırma kararı 
verilen ve elektronik kelepçe 
takılanların sayısının sorulması 
üzerine, geçen yıl toplam 
kadın cinayeti sayısının 307 
olduğunu söyledi.

Kadın konukevlerine gelen 
kadınların tamamının şiddet 
öyküsüyle başvurmadığının 
altını çizen Bakan Yanık, 
“Geçen yıllarda yüzde 53-
54 bandında ağırlıklı olarak 

barınma ihtiyacı nedeniyle gelen kadınlar vardı, geriye 
kalan da şiddet öyküsüne bağlı idi. Bu sene yüzde 50-
50’ye yakın.” diye konuştu.

Bakan Yanık, 81 ilde 81 Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi 
bulunduğunu hatırlatarak, buradan geçen yıl 256 bin 
kadının, 23 bin erkeğin ve 17 bin çocuğun hizmet aldığını 
bildirdi. Çocukların bireysel değil anneleri ile gelen 
çocuklar olduğunu anımsatan Yanık, “376 sosyal hizmet 
merkezinde de şiddetle mücadele irtibat noktaları var.” 
dedi.

Elektronik kelepçe uygulamasının devam ettiğinin altını 
çizen Bakan Yanık, “Şu ana kadar elektronik kelepçe olup 
da bir şekilde o şiddetin tekrarlandığı örnek yok, bu çok 
önemli.” dedi.

Yani, ödemelerimiz ısıl 
haritaya göre belirlenmiş 
450 lira 1150 lira arasında 
değişiyor bölgesine 
göre. Belirttiğimiz 
tarihleri geçmemek, eğer 
mümkün olursa daha 
erken sürelerde yapmak 
için yoğun bir gayret 
gösteriliyor.”

Bakan Yanık, doğal gaz 

Nafaka ödemelerine 
yönelik Adalet Bakanlığı 
ile yürütülen çalışmada 
gelinen aşamaya ilişkin çok 
uzun zamandır tartışmaları 
takip ettiklerini belirten 
Bakan Yanık, “Eğer ortada 
bir problem varsa bunun 
çözümünü sağlamamız 
gerekir fakat, Bakanlığın 
bilgisinin çok dışında 
birtakım yorumlar ve 
tahminler konuşuluyor. 
Bakanlıklar olarak her 
zaman çalışma alanlarımıza 
giren konularla alakalı her 

türlü çalışmayı yaparız. Bu ayrı bir şey ama nafaka konusuyla alakalı verilmiş bir karar ve 
yapılmış nihai bir değerlendirme yok.” diye konuştu.

Bakanlık bünyesinde Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bulunduğunu 
anımsatan Bakan Yanık, şöyle devam etti:

“Ne ailenin ne kadınların edindikleri müktesep haklarını kaybedecekleri bir yeni 
düzenlemeye kapı aralamayız. Bunu bir defa peşinen ifade etmemiz lazım. Boşanma, 
boşanmaya bağlı sonrasındaki mali ve ekonomik haklarla ilgili süreç içerisinde her 
zaman yeni düzenlemeler olur. Hukuk dinamiktir, hukuku bir yere çakamazsınız. Burada 
asıl olan şey, bu yeni durumun hakkaniyeti, tarafların haklarını, hak temelli edinimlerini 
kaybetmemeleri ve dengeli bir durum olmasıdır. Bu konuyla alakalı verilmiş bir karar, 
çizilmiş çerçeve yok, onu özellikle ifade etmek isterim.”

ödemelerinin üçer aylık 
dönemler halinde yılda iki 
kez gerçekleştirilmesinin 
planlandığını sözlerine 
ekledi.

Bakan Derya Yanık, 
Avrupa’nın 100-120 yılda 
yaşadığı yaşlanma hızını 
Türkiye’nin 20-25 yılda 
tamamlayacağına işaret 
ederek, “Yaklaşık 4-5 

kat hızlı yaşlanıyoruz. 
Dolayısıyla önümüzdeki 
süreçte huzurevlerine, yaşlı 
bakım ve rehabilitasyon 
merkezlerine daha 
çok ihtiyacımız olacak. 
Huzurevinde kalan 
yaşlılarımıza terk edilmiş, 
unutulmuş, kimsenin 
istemediği yaşlılar 
muamelesi yapmanın 
manası yok.” dedi.
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Sebepleri ve sonuçları üzerine düşünmemiz lazım 400’ün üzerinde yeni kooperatifi kurdurduk

Biz üzerimize düşeni yapacağız

Yaklaşık 4-5 kat hızlı yaşlanıyoruz

Bakan Yanık, Fırat 
Üniversitesi Tıp 
Fakültesi öğrencisi 
Enes Kara’nın 
ölümüne ilişkin şu 
değerlendirmeyi 
yaptı:

“Çok genç ve 
yetenekli biri, çok 
çok üzgünüm. 
Allah rahmet 
eylesin, ailesine, 
arkadaşlarına ve 
tüm sevenlerine de 
sabırlar versin. Orada 
şuna dikkat etmemiz 
lazım. Gençlerimiz ya 

da herhangi bir birey için 
intiharın bir sorun çözme 
biçimi olmadığını altını 
çizerek ifade etmemiz 
lazım. Enes Kara’nın 
vefatından sonra onunla 
ilgili yazılan, yapılan 
yorumlara bakınca 
açıkçası, ‘bir öykünme 
tetiklemesi yapar mı?’ diye 
endişe etmedim değil.

Aileler açısından 
baktığımızda tipik bir 
iletişimsizlik sıkıntısını 
görüyoruz. Bizim 
çalışmalarımızda, aile 
eğitim programlarımızda, 

Bakanlığın genel olarak 
sosyal hizmet başlığı 
altındaki faaliyetlerinin 
tamamında aile içi iletişim 
ve toplumsal iletişimin 
ne kadar önemli olduğu 
vurgulanıyor ve buna 
yönelik çalışmalarımızı da 
yoğunlaştırıyoruz. Başka 
pek çok şeyi konuşabiliriz, 
tartışabiliriz ama iki önemli 
durum var. Genç bir çocuk 
öldü ve bir iletişim problemi 
olduğu düşünülüyor. 
Bazı durumlar siyasetin, 
politik duruşlarımızın, 
ideolojik kamplarımızın 
çok dışındadır, bunlara 
malzeme edilemeyecek 

kadar kıymetlidir. Hayat hakkı bunlardan biridir. Enes Kara 
ve benzer olayları değerlendirirken, hepimizin ideolojileri, 
dünya görüşü vardır, bu da çok normaldir ama bütün bu 
kimlikleri bir yana bırakıp, bu kıyafetleri bir yana bırakıp 
insan ve bu toplumun bir ferdi olarak bakmak zorundayız.

Maalesef Enes Kara’nın da bu tartışmanın bir aracı haline 
getirildiğini görüyorum, ondan da son derece üzgünüm. 
Ortada çok genç ve pırıl pırıl bir çocuk var ve hayatına 
son vermiş. Bunun sebepleri ve sonuçları üzerine 
düşünmemiz lazım. Bu nedenle çok üzgünüm.”

Bakan Yanık, Enes Kara ailesiyle iletişime geçilmesi 
noktasında “Arkadaşlarımız, gerekli incelemeleri, takipleri 
yapıyorlar. Eğer bizim Bakanlık olarak müdahil olmamızı 
gerektiren bir durum varsa, gerekli desteği, incelemeleri 
ve çalışmaları yaparız. O anlamda hiç kuşkuya yer 
kalmayacak kadar net ifade etmiş olayım.” İfadelerini 
kullandı.

Kadın kooperatiflerinin desteklenmesine yönelik de açıklama yapan Yanık, Bakanlık 
olarak fon ve finans sağlayan bir noktada olmadıklarına işaret etti.

Bakan Yanık, daha çok farkındalığı artıran ve organizasyonu yapan taraf olduklarını 
anlatarak, “Bu alanda yaptığımız çalışmalarda çok büyük bir ivme kazandık. 2020’de 
başladığımız ve 2021’de yoğunluk kazanan çalışmalarımızda 400’ün üzerinde yeni 
kooperatif kurdurduk.” bilgisini verdi.

Avukat Dilara Yıldız’ın eski nişanlısı tarafından öldürülmesiyle ilgili Bakan Yanık, şunları 
söyledi:

“Uzaklaştırma kararı var. Bir şekilde bir araya gelmişler. Arkadaşlarımız gerekli çalışmayı 
yapıyor. Haberlerde yer alan bilgi akışında birtakım boşluklar olduğunu düşünüyorum. 
Tabii bu biraz hukukçu refleksi. Hikayenin kendi bütünlüğü içerisinde eksik kalan bir 
yer var. Biz üzerimize düşeni yapacağız o ayrı ama tedbir kararlarında bazen insanlar 
bir şekilde tekrar şans vermek gibi takdir haklarını kullanıyor. Bu süreçte biraz dikkatli 
olmak lazım. İnsanları tedbir kararı, uzaklaştırma kararı aldıracak kadar tehdit eden süreç 
hemen sona ermiyor.”

Bakan Yanık, Türkiye nüfusunun çok hızlı biçimde yaşlandığına işaret ederek, şu bilgileri verdi:

“Bu konuda geri döndürülemez ölçeği geçtik. Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘en az üç çocuk’ 
tavsiyesinin arkasında çok esaslı bir araştırma var. Biz şu an özellikle kara Avrupası’nın 100-120 
yılda yaşadığı yaşlanma hızını 20-25 yılda tamamlayacağız. Yaklaşık 4-5 kat hızlı yaşlanıyoruz. 
Dolayısıyla önümüzdeki süreçte huzurevlerine, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerine daha 
çok ihtiyacımız olacak. Hayat değişiyor, çekirdek aile formu değişti. Onun için huzurevinde kalan 
yaşlılarımıza terk edilmiş, unutulmuş, kimsenin istemediği yaşlılar muamelesi yapmanın manası 
yok. Bu bakış açısını ve dili değiştirmemiz lazım.”

Bakanlık olarak 30 Haziran’ı Koruyucu Aile Günü olarak ilan ettiklerini anımsatan Yanık, 2022’de 
koruyucu aile konusuna daha da yoğunlaşmak istediklerini sözlerine ekledi.
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Evlilik 
Öncesi 
Eğitim 
Programı 
İle
1.2 Milyon 
Kişiye 
Ulaşıldı

“Evlilik Öncesi Eğitim” ile evlilik çağına gelmiş ve aile kurmak için bir araya gelen çiftlerin, 
evlilik hayatına hazırlanmaları amacıyla hazırlanmış bir yetişkin eğitim programı olan 
Evlilik Öncesi Eğitim Programı ile evlilik öncesi süreçte çiftlerin birbirlerini iyi tanıması, 
etkili iletişim kurma yollarını ve olası sorunlarla nasıl baş edeceklerini bilme fırsatı 
vermeyi hedefliyor.

Evlilik Öncesi Eğitim 
Programı eğitimleri, hem bu 
alanda eğitim alan personel 
hem de AEP eğiticileri 
tarafından veriliyor. Bu 
kapsamda ülke genelinde 
36 EÖE eğiticisi ve 1031 
AEP Eğiticisi bulunuyor. 
2013 yılından itibaren EÖE 
eğitimleri kapsamında 
toplam 1 milyon 246 bin 
882 kişiye ulaşıldı. 2020 
yılında 23.248 kişiye 2021 
yılında ise 41.431 kişiye 
eğitim verildi.
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Program kapsamındaki eğitimler, iş birliği içinde olunan kurum ve kuruluşlarla 
(üniversiteler, belediyeler, polis akademileri, jandarma vb.) yapılan görüşmelerde talep 
üzerine veya hizmetin bilinirliğini arttırmak amaçlı arz odaklı olarak da sunuluyor. 
Evlilik Öncesi Eğitim Programı kapsamında biri eğitici el kitabı olmak üzere toplam 4 kitap 
hazırlandı. 

Bunlar, “Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri”, “Aile Hukuku”, “Evlilik ve Sağlık” ve “Eğitici 
El Kitabı”.

Aile 
Danışmanlığı 
ve Aile Eğitim 

Programı 
Değerlendirme 

Toplantıları 
Çevrimiçi 

Devam Ediyor

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Aile Eğitim 
Programı (AEP) ve aile danışmanlığı hizmetlerinin İl Müdürlükleri tarafından 
etkin bir şekilde uygulanması, içerik ve uygulamaya ilişkin değerlendirmelerin 
alınması, uygulamada karşılaşılan sorunların ve geliştirilmesi gereken alanların 
tespit edilmesi,  iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ve bu alanda hizmet 
sunan meslek elemanlarının kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla bölgesel 
çevrimiçi çalışma toplantıları  yapılmaya devam ediyor.

Çevrimiçi Çalışma Toplantıları kapsamında 25-26 Ocak 2022 tarihleri arasında 
Marmara Bölgesindeki İl Müdür Yardımcıları ile 28 Ocak 2022 tarihinde ise 
Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa İl 
Müdür yardımcıları ile toplanarak il genelinde yürütülen aile eğitimleri ve aile 
danışmanlığı hizmetlerine ilişkin istişarelerde bunuldu.  Toplantılar, Şubat ayı 
içerisinde diğer bölgelerin il müdür yardımcıları ile devam edecek.
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Bakan Derya 
Yanık: “Sosyal 
ve Ekonomik 
Destek 
Miktarını 
1.259 TL’den 
1.611 TL’ye 
Yükselttik”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık “İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için 
ödediğimiz ortalama Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarını bu ay 1.259 
liradan 1.611 liraya yükselttik. Ocak ayında ailelerin hesabına toplam 234 milyon 
666 bin TL yatıracağız.” dedi

Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç 
sahibi ailelere çocuklarının 
okul masrafları ve diğer 
gereksinimlerini karşılamaları 
için ödenen Sosyal ve 
Ekonomik Destek (SED) 
miktarının memur maaşlarına 
yapılan düzenleme 
doğrultusunda bu ay her bir 
çocuk için ortalama 1259 
TL’den 1611 TL’ye çıkarıldığını 
bildirdi. Ödemelerin 
başladığını belirten Bakan 
Yanık, ailelerin hesaplarına bu 
ay toplam 234 milyon 666 bin 
TL yatırılacağını kaydetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığının ihtiyaç 
sahiplerine yönelik birçok 
sosyal hizmeti bulunduğunu 
ifade eden Bakan Yanık, 
SED’in de çocukları 

desteklemek için ödendiğini 
anlattı.

Aile odaklı bir sosyal hizmet 
modeli olan SED ile çocukların 
ekonomik nedenlerle 
ailesinden uzakta büyümesini 
önlenmeyi amaçladıklarını 
dile getiren Bakan Yanık, 
şunları kaydetti:
“SED hizmetimiz ile ihtiyaç 
sahibi ailelerimizin aile 
bütünlüğünü korumayı 
hedefliyoruz. Ekonomik 
nedenlerle çocuklarımızın 
ailelerinden uzaklaşmalarının, 
farklı ortamlarda 
büyümelerinin önüne geçerek 
onların kendi aileleriyle bir 
arada, sağlıklı bireyler olarak 
yetişmelerini önemsiyoruz. 
SED ile ihtiyaç sahibi aileler 
çocuklarının başta eğitim 
olmak üzere diğer ihtiyaçlarını 

karşılayabiliyor. 

Aynı zamanda çocuklarımıza 
sosyal ve kültürel faaliyetlere 
katılma imkânı da sağlıyoruz. 
SED miktarı her yıl ocak ve 
temmuz aylarında yeniden 
belirleniyor. İhtiyaç sahibi 
ailelerimizin çocukları için 
ödediğimiz ortalama SED 
miktarını bu ay 1259 liradan 
1611 liraya yükselttik. Ocak 
ayında ailelerin hesabına 
toplam 234 milyon 666 bin TL 
yatıracağız.”

Ödemelerin 15 Ocak’a 
kadar tamamlanacağını 
belirten Bakan Yanık, SED 
hizmetinden 142 bin çocuğun 
yararlandığını bildirdi.
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ÇODEM’lerde 1.421 çocuğa destek hizmeti 
sunuldu

Bakan Yanık, çocuk destek 
merkezlerinde (ÇODEM) 
ise suç mağduru veya 
suça sürüklenen çocuklara 
psikososyal destek hizmeti 
verildiğini, bu yapıların da ev 
tipi sosyal hizmet kuruluşları 
olarak faaliyet gösterdiklerini 
kaydetti. Bakan Yanık ülke 
genelinde 66 ÇODEM’de 
toplam 1.421 çocuğa destek 
sunulduğunu anlattı.

Çocuk koruma sisteminin 
güçlendirilmesi amacıyla 
2022 yatırım programında 
yeni çocuk evleri inşasının 
planlandığını ifade eden Bakan 

Yanık, şu bilgileri paylaştı:

“Ordu’da 30 kapasiteli 1 Çocuk 
Destek Merkezimizi; Aksaray, 
Şanlıurfa ve Hatay’da 50’şer, 
İzmir’de de 60 kapasiteli çocuk 
evleri sitemizi, ayrıca 38 çocuk 
evimizi hizmete sunacağız. 
Böylece 2022’de toplam 438 
çocuk kapasiteli yeni çocuk 
evlerimizi hizmete açacağız. 
Çocuklarımızın kendilerini 
aile ortamında hissedecekleri 
kuruluşlarımızda uzman 
personelimizle onlara kucak 
açıyoruz. Koruma ve bakım 
hizmetlerimizin yanı sıra sosyal 
ve kültürel faaliyetlerimizle 

onların hayata sağlıklı şekilde 
hazırlanabilmeleri için 
çalışıyoruz.”

Bakan Derya 
Yanık: “2022’de 

Toplam 438 
Kapasiteli 

Yeni Çocuk 
Evlerimizi 

Hizmete 
Açacağız” 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, çocuklara yönelik hizmetleri yaygınlaştırmak 
ve hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla toplam 438 çocuk kapasiteli yeni çocuk 
evleri siteleri ile çocuk evlerinin bu yılın yatırım programına alındığını bildirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Derya Yanık, 
dezavantajlı çocukların 
korunması ve bakımlarının 
sağlanmasına yönelik 
hizmetleri yaygınlaştırmak 
ve hizmet kalitesini 
yükseltmek amacıyla 
2022’de farklı illerde 4 
çocuk evleri sitesi ve 38 
çocuk evi ile 30 kapasiteli 
1 çocuk destek merkezinin 
hizmete gireceğini belirtti.

Çocukların korunmasının 
ve sağlıklı gelişimlerinin 
öncelikli hedefleri arasında 
yer aldığını dile getiren Bakan 
Yanık, devlet korumasındaki 
çocuklara sunulan koruma 
ve bakım hizmetlerinin “aile 
sıcaklığını” hissettirmek 
amacıyla son yıllarda aile 

odaklı yürütüldüğünü ifade 
etti.
Çocuk koruma sisteminin 
başlangıçtan bu yana 
dönüşüm geçirdiğini 
belirten Bakan Yanık, birçok 
çocuğun bir arada yaşadığı 
koğuş tipi yapılar yerine 
“ev tipi” hizmet modeline 
geçildiğini anlattı.

Devlet korumasına alınan 
çocuklara çocuk evleri, 
çocuk evleri sitesi ve çocuk 
destek merkezlerinde 
hizmet sunulduğunu 
kaydeden Bakan Yanık, 
çocuk evlerinin 0-18 yaş 
aralığındaki korunmaya 
ihtiyacı olan çocukların 
kaldığı hizmet birimleri 
olduğunu, ülke genelindeki 
1.193 çocuk evinde toplam 

5.653 çocuğa hizmet 
verildiğini aktardı.

Çocuk evleri sitelerinin ise 
bir yerleşkede birden fazla 
ev tipi sosyal hizmet birimi 
olarak yapılandırıldığını 
ifade eden Bakan Yanık, 
halen 112  çocuk evleri 
sitesinde toplam 6.153 
çocuğun hizmet aldığını 
belirtti
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Bakan Derya
Yanık:
“Türkiye’nin 
Çocuk Profilini 
Çıkarıyoruz” 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, çocuk refahını yükseltecek göstergeleri 
oluşturabilmek amacıyla eğitimden sağlığa, güvenlikten yaşam koşullarına birçok alanda 
Türkiye’nin çocuk profilini ortaya koyacak Türkiye Çocuk Araştırması’na başlandığını 
bildirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocuk refahı 
göstergeleri oluşturulacağını, bu amaçla Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığının koordinesinde Türkiye Çocuk 
Araştırması Projesi hazırlandığını belirtti.

Bakan Yanık, 2 yıl süreli olarak planlanan araştırma 
kapsamında eğitim, sağlık, güvenlik, yaşam ve çevre 
koşullarıyla ilgili konularda çocuk profilinin ortaya 
konulabilmesi için saha çalışmaları yürütüleceğini ve “veri 
kayıt deseni” oluşturulacağını kaydetti.

Araştırmayla mevcut durum analizi yapılacağını ifade eden 
Bakan Yanık, tüm bakanlıklardan çocuklara sundukları 
hizmetlere ilişkin verilerin istendiğini kaydetti.

Araştırmanın yürütülmesinden sorumlu akademisyen 
grubunun çocuklarla ilgili verileri haritalandırdığını ve 
literatür konusunda raporlar hazırladığını aktaran Bakan 
Yanık, raporları değerlendirme çalışmalarının sürdüğünü 
bildirdi.

“Çocuk refah göstergeleri oluşturacağız”

Bakan Yanık, çocuklara yönelik hizmet sunan kurumlarca düzenli kayıt altına alınan 
veriler ve saha araştırmalarından elde edilecek bilgiler doğrultusunda çalıştaylar 
düzenleneceğini kaydetti.

Bakan Derya Yanık, “Bu çalışmalarla Türkiye’nin çocuk profilini çıkaracağız. Elde 
edeceğimiz veriler doğrultusunda çocuklarımız için refah göstergeleri oluşturacağız ve 
bu göstergeler çocuk refahının izlenebilmesi ve onlara yönelik politikaların hazırlanması 
konusunda bize yol gösterici olacak.” ifadelerini kullandı.

2009 yılında 30 ülkenin katılımıyla “OECD Karşılaştırmalı Çocuk Esenliği Araştırması” 
yapıldığını aktaran Bakan Yanık, araştırmanın “eğitim, gelir durumu, konut ve çevre, 
sağlık ve güvenlik, riskli davranışlar, okul yaşamı kalitesi” başlıklarında yürütüldüğünü 
belirtti.

Ayrıca 2013’te 28 ülkede UNICEF Innocenti Research Center tarafından Gelişmiş 
Ekonomiye Sahip Ülkelerde Çocuk Esenliği Araştırması gerçekleştirildiğini kaydeden 
Bakan Yanık, bu araştırmada da “maddi esenlik, sağlık ve güvenlik, eğitim, davranış ve 
yaşam tarzı” konularında çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Bakan Yanık, “Ülkemizde 
yapılacak araştırmayla 
da çocuklarımıza ilişkin 
mevcut veriler ve saha 
çalışmaları sonucunda elde 
edilecek bilgiler ışığında 
eğitim, sağlık, güvenlik, 
çevre ve yaşam koşullarına 
ilişkin çocuk refahı/iyi 
olma hali göstergelerini 
oluşturacağız. Bu 
doğrultuda çocuklarımızın 
refah seviyelerinin 
yükseltilmesini 
hedefliyoruz.” diye konuştu.
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Türkiye 
Şampiyonu 

Kayakçı 
“Koruyucu 

Anne” Oldu

Yaklaşık 15 yıl süren profesyonel kayak sporunda Türkiye şampiyonlukları bulunan sporcu, 
aynı zamanda dalış eğitmeni Gaye Dülger, İlda bebeğin koruyucu annesi oldu.
Profesyonel kayakçılığın yanı sıra dalış eğitmenliği de yapan Gaye Dülger, koruyucu 
annelik yolculuğunu anlattı.

Dalış eğitmeni olarak 25 yıldır çalıştığını belirten Dülger, 600’ün üzerinde dalış profesyoneli 
yetiştirdiğini söyledi.

Kayak sporuna ise dalış kariyerinden önce, 5 yaşında başladığını ve 15 yıl profesyonel 
olarak uğraştığını aktaran Dülger, 6 yaşından itibaren yarışmalara katıldığını belirtti. 
Gaye Dülger, 15 sene yarıştığını, 5 kez Türkiye şampiyonu olduğunu, bölge ve il birincilik, 
ikincilik ödülleri bulunduğunu aktardı.

Renkli ve adrenalin dolu bir yaşamı olduğunu söyleyen Dülger, 10 yıldır motosikletle 
şehirlerarası, uluslararası seyahatler yaptığını da anlattı.

“Kızımı ilk kucağıma aldığımda 5 aylıktı”

Ağabeyi gitar çalıyor, kızımız dans ediyor

46 yaşındaki Gaye Dülger, 20 yaşından beri evlat edinmeyi istediğini, 2019’da evlendikten 
sonra eşiyle birlikte koruyucu aile olmaya karar verdiklerini dile getirdi.

Koruyucu aile olduktan sonra hayatlarının her günün bir öncekinden daha renkli hale 
geldiğini ifade eden Dülger, “Önceden de çok renkliydi hayatım ama biz o renklere 

alışmıştık artık. Ben onları, hayatımın bir parçası olarak görüyorum. Günlük yaşamımda 
hep spor yapıyorum, kış aylarında kayağa gidiyorum, yazın sürekli dalıyorum. Dalış zaten 
hayatımın bir parçası. Şimdi kızım olunca da her şeyi yine onunla birlikte yapıyorum. 
Kızımı ilk kucağıma aldığımda 5 aylıktı, çok minik bir bebekti, şimdi 13 aylık.” diye konuştu.

Dülger, İlda’nın gelecekte yetenekleri doğrultusunda, sevdiği bir alana yönlenmesini 
istediğini dile getirerek anneliğin yaşamında, en güzel ve en anlamlı renk olduğunu 
vurguladı.

Evlat edinmek istediklerinde 
koruyucu ailelik 
kavramından haberlerinin 
olmadığını, bunu sonradan 
öğrendiklerini anlatan 
Dülger, hem koruyucu aile 
hem de evlat edinmek 
için aynı anda başvuruda 
bulunduklarını söyledi.

Dülger, eşinin önceki 
evliliğinden bir oğlu 
olduğunu belirterek şöyle 
devam etti:

“Önce koruyucu aileliğin 
nasıl olduğunu öğrendik. 
Başvurumuzu yapmadan 
önce eşimin oğluna da bu 
konuyu danıştık. Çünkü bir 
kardeş gelip gelmemesi, 
onunla birlikte hayatının 
geri kalanını sürdürmeyi 
isteyip istememesi bizim 
için çok önemliydi. Oğlumuz 
da bizi çok mutlu etti, 
çok şaşırmadık, çünkü o 
duygularıyla yaşayan çok 
güzel kalpli bir çocuk. Çok 
büyük bir sevgiyle yaklaştı, 
çok istedi ve ‘Onu çok 
sevmemiz lazım. Ona da 
bana bakabildiğiniz gibi 

bakabilecek misiniz, bana 
sağladığınız imkanları 
sağlayabilecek misiniz?’ 
dedi. Bizi o kadar mutlu etti 
ve yüreklendirdi. Şanslıyız, 
bu kadar iyi kalpli bir 
oğlumuz olduğu için.”

Oğullarıyla heyecan ve 
sabırsızlıkla, ailelerinin 
dördüncü bireyini 
beklediklerini, kızlarının 
geldiği günün bayram 
havasında geçtiğini dile 
getiren Gaye Dülger, “Şimdi 
birlikte oyun oynuyorlar. 
Ağabeyi gitar çalarken 
kızımız dans ediyor. Çok 
güzel bir ilişkileri var.” 
ifadesini kullandı.

Gaye Dülger, bildiği her şeyi 
kızına öğretmek istediğini 
belirterek “Her şeyiyle 

ben ilgileniyorum. Yaklaşık 
6’ncı aya geldiğinde yavaş 
yavaş yüzmeye başladı. 
Bana tutunarak kolluksuz 
bir şekilde yüzüyor, dalıp 
çıkıyor. Önümüzdeki 
sene bağımsız olarak 
yüzebilecek.” diye konuştu.

Dağda, denizde, ovada her 
yere birlikte gideceklerini 
ve her faaliyeti birlikte 
yapacaklarını ifade eden 
Dülger, “İşe de benimle 
geliyor, ben çalışırken o da 
yanımda oyun oynuyor. 
Toplantılara birlikte 
katılıyoruz. Bizimle tekneye 
dalış eğitimlerine geliyor. 
Bu kış kayağa da birlikte 
gideceğiz ve kangurunun 
içinde benimle birlikte 
gezecek.” dedi.
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İki Kardeşe 
Aile Olan 
Çift Yeni 
Yaşamlarına 
Umutla 
Başladı 

Ateş-Gözde Girgin Ateş çifti, dört ay önce birleştirdikleri hayatlarında iki kardeşe kucak 
açarak onlarla umut dolu yeni bir yaşama adım attı

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu Ankara Çocuk Akademisi Genel Koordinatörü ve Sanat Sorumlusu 
ve Beslenme ve Diyet Uzmanı 45 yaşındaki Ateş Ateş ve eşi Gözde Girgin Ateş iki kardeşe “aile” 
oldu.

Ateş Ateş, koruyucu babalık fikrinin 5 yıl önce dans topluluğundaki bir çocuğun durumuna ilişkin 
veli görüşmesi sonrası ortaya çıktığını belirterek, şunları anlattı:

“Bir velimiz, çocuğunun koruyucu annesi olduğunu söyledi. Bana anlattığında çok 
heyecanlandım ve ‘Evet, benim 
istediğim de bu.’ dedim. Bir 
çocuğa sevgi verebilmek ve 
ona hayat olabilmek istedim. 
Sorumluluğunu almak ve ona 
ışık olabilmek istedim. Beş 
yıl boyunca kendimi tarttım 
ve 2020’de tek başımaydım 
ama artık şu an 2 çocuğum ve 
eşimle birlikte kocaman bir aile 
olduk.

Oğluma 21 Aralık 2020’de 
kavuştum, o zaman 6 
yaşındaydı. 21 Aralık en uzun 
gece olarak geçer ama benim 
en aydınlık günüm oldu. Artık 
tek başıma değildim, bir oğlum 
ve ben vardık. 2021 Temmuz 
ayında evlendim, ardından da 
kızımızı yanımıza aldık, 4 kişilik 
bir aile olduk.”

“Kızımı görür görmez çok etkilendim”

“Onlara hayatta destek olmak istiyoruz”

Oğlunun bir de ablasının 
olduğunu öğrendikten 
sonra onları birbirlerinden 
ayırmamak gerektiğini 
anladığını dile getiren Ateş, 
şöyle devam etti:

“Kızımı görür görmez 
çok etkilendim. Kuruma 
gittiğimde, kızımın da o 
dönem bana ‘Ateş abi’ 
demesi yüreğime işledi. 
Kızımla da orada tanıştık, 
konuştuk ve ‘Seni de mutlaka 
ya gönüllü ya koruyucu aile 
olarak yanımıza alacağız, 

Bir üniversitede öğretim 
üyesi olan eczacı Doç. Dr. 
Gözde Girgin Ateş de kısa 
süre içinde bir eş ve iki 
çocuk annesi olduğunu 
anlatarak, mutluluğunu dile 
getirdi.

Çocuklarına güzel ve sıcak 
bir yuva vermek istediklerini 
ifade ederken gözyaşlarını 
tutamayan anne Ateş, şöyle 
devam etti:

“Hayatım anlamlandı. 
Çocuklarıma sığınacakları 
liman olabilmek önemliydi. 
Çünkü, hepimiz eşit şartlarda 

hiç merak etme.’ dedim ve 
bu serüvenimiz de orada 
başlamış oldu.

Hayat arkadaşı adayım 
vardı, bu süreçte ilişkimizin 
yönü hızlandı ve temmuz 
ayında evlendik ve kızımıza 
da kavuştuk. Çünkü, 
bekar erkeğe kız çocuğu 
verilmiyordu. Şu an kızımızın 
gönüllü ailesiyiz, çünkü belli 
prosedürler var. Biz şu an 4 
aylık evliyiz ama koruyucu 
aile olmak için belli bir süre 
evli olmak gerekiyor. Hafta 

hayata başlayamıyoruz ve 
bu bizim tercihimiz değil, 
seçim yapma şansımız 
yok, suçumuz da değil. 
Aile benim için her zaman 
kişinin arkasında olan liman 
demektir. Hayat yeterince 
zor ve bazı çocuklar diğer 
çocuklardan daha zor 
koşullarda hayata başlıyor. 
Onları toplum adına daha iyi 
koşullara taşıyabilmek için 
bir vesile olmak istedik.

Anne olmak ise çok güzel 
bir şey. Onlara hayatta 
destek olmak istiyoruz. 
İyi, topluma faydalı, kendi 

sonları yanımıza geliyor, 
tatillerde birlikte oluyoruz. 
Evimizde onun da ayrı bir 
odası var. Biz, bir aileyiz. 
İnşallah ilerleyen dönemde 
kızımızın da koruyucu ailesi 
olacağız.”

ayakları üzerinde durabilen, 
kimseye muhtaç olmayan 
bireyler olsunlar. Özellikle 
kızım için bu çok önemli.”
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“Çok mutluyum”

Ateş ailesinin 12 yaşındaki kızları ise kardeşiyle bir arada bulunmaktan mutlu olduğunu 
söyledi.

Yaşadığı sürece ilişkin duygularını anlatan abla, “Başlarda kardeşime çok özlem 
duyuyordum ve doğruyu söylemek gerekirse güvenmiyordum. ‘Kardeşime 
bakamayacaklar’ diye düşünüyordum. Tanıdıkça, ben de gelip gördükçe güvenimi 
sağlayamaya başladım. Kardeşimi onlara emanet edebileceğimi düşündüm çünkü, 
kardeşim benim için her şey ve her zaman öyle olmaya da devam edecek.” dedi.

Abla, artık bir ailesi olduğunu ifade ederek, “Şu anda çok mutluyum.” diye konuştu.

Badminton 
Şampiyonası 

İl Seçmeleri 
Tamamlandı 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye 
Badminton Federasyonu arasında imzalanan protokol kapsamında hazırlıkları devam 
eden Türkiye Badminton Şampiyonası İl Seçmeleri tamamlandı.

Türkiye şampiyonasında yarışacak sporcuların belirlendiği müsabakalara Bakanlığa 
bağlı kuruluşlarda korunma ve bakım altında bulunan badminton lisansına sahip 
çocuklar katıldı. Aralık ayının ikinci haftasında başlayan turnuvalar, 9 Ocak’ta sona erdi.

Yaklaşık bir ay boyunca devam eden müsabakalar fairplay içinde geçen kıyasıya 
rekabete sahne oldu. Türkiye Badminton Şampiyonası’nda dereceye giren çocuklara 
çeşitli ödüller verilecek.

Salgın döneminin özel koşulları dikkate alınarak 
yapılan sportif etkinlikler ile çocukların fiziksel ve 
mental gelişimlerinin desteklenmesinin yanı sıra, 
arkadaşlık ilişkilerinin pekiştirilmesi amaçlanıyor.
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Aileler İçin 
“Çocukları 
Dijital 
Tehlikelerden 
Koruma 
Rehberi” 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların dijital dünyada sosyal, akademik, psikolojik 
yönden ve güvenlik açısından karşılaşabilecekleri sorunların anlatıldığı ve ebeveynlerin 
çocuklarını dijital ortamlardaki tehlikelerden koruyabilmeleri için gerekli bilgilerin yer 
aldığı rehber hazırladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin yanı sıra koruyucu ve 
önleyici hizmetler kapsamında toplumun her kesimine yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları 
yürütüyor. Bu çerçevede ebeveynler için dijital dünyadaki riskli içeriklere karşı çocuklarını nasıl 
korumaları, nelere dikkat etmeleri ve hangi güvenlik önlemlerini almaları gerektiği, çocuklara 
nasıl “dijital mahremiyet bilinci” 
kazandırılabileceği konusunda, 
“Çocukların Dijital Risklerden 
Korunmasında Ebeveyn 
Rehberi” başlıklı rehber kitapçık 
hazırlandı.

Bilişim teknolojilerinin 
avantajların yanı sıra riskler 
de içerdiğine dikkat çekilen 
rehberde, çocuklara bu 
konuda ebeveynlerin rehberlik 
etmesinin önemi vurgulandı.

Son yıllarda “dijital ebeveynlik” 
kavramının ortaya çıktığı 
kaydedilen rehberde, ailelere 
çocuklarını internet ortamında 
yalnız bırakmamaları uyarısında 
bulunuldu.

Dijital ortamdaki riskli içerikler

Teknolojinin denetimsiz kullanımının çocukları pek çok tehlike karşısında savunmasız 
bıraktığına işaret edilen rehberde, çocukların “yasa dışı içeriklerle, intihar, uyuşturucu 
kullanımı vb. durumlarla, olumsuz örnek olabilecek karakterlerle, bilinçaltı mesajlarla, 
çevrim içi istismar ve siber zorbalıklarla, kötü niyetli kişilerle” karşı karşıya 
kalabileceklerine işaret edildi.

Ayrıca dijital araçların kontrolsüz kullanımının çocuklarda psikolojik rahatsızlıklara, 
yeme-içme ve obezite problemlerine, uyku bozukluğuna; kas ve iskelet sistemi 
rahatsızlıklarına, bağımlılığa yol açabileceği belirtildi.

Çocukların okuldaki akademik başarılarının, sosyal ilişkilerinin, gerçek hayatta sağlıklı 
iletişim kurma becerilerinin olumsuz etkileneceğine işaret edilen rehberde, “Toplumdan 
kendini soyutlama, yalnızlık hissine kapılma, depresyon, kişilik bozuklukları, gerçek 
duygulardan uzaklaşma, ahlaki problemler, davranış bozuklukları” da çocukların 
yaşayabileceği sorunlar arasında sıralandı.
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Çocuğunuzu internet kullanımında
engelleyici ve yasaklayıcı tedbirlerden kaçının; 
bilinçlendirici, destekleyici tavır takının.

Çocuklara bilinmeyen kişilerden alınan e-postaların 
açılmaması, internette ve sosyal medyada 
yayımlanan her linke ve reklam olarak çıkan 
bağlantılara tıklanmaması, bilinmeyen program/
dosyaların indirilmemesi, bilinmeyen sitelere kayıt 
ve üye olunmaması gerektiğini öğretin.

Çocuğunuzu dijital ortamda rahatsız edici bir durumla 
karşılaştığında, tanımadıkları kişilerden rahatsız edici 
mesaj aldığında onlara cevap vermemesi, bunu sizinle 
paylaşmaktan çekinmemesi gerektiği konusunda 
bilgilendirin.

Profil sayfasında kendisi ile ilgili gereğinden fazla bilgiye, 
kendisine ve aileye ait resim ve videolara yer vermemesi 
gerektiğini vurgulayın.Çocuğunuzun internette iletişim kurduğu kişileri 

ve sosyal medyadaki arkadaşlarını tanıyın, hangi 
sitelere girdiğini takip edin ve bunu gizli yapın.

Bir sosyal ağa katılmak isteyen çocuğunuzun 
öncelikle sizinle iletişim kurmasını isteyin ve yaş 
sınırı olup olmadığını kontrol edin.

Birçok internet sayfası ve sosyal medya 
platformu rahatsız edici kişileri şikâyet etme 
ve engelleme fırsatı sunmaktadır. Bunun nasıl 
yapılacağını çocuğunuza mutlaka öğretin.

Çocuklara kişisel sınırlara sahip olmaları, kişilerin 
sınırları ve mahremiyeti ihlal eden istekleri 
karşısında hayır demeleri gerektiğini öğretin.Çocukların kullandığı bütün elektronik 

aletlerde (tablet, telefon, bilgisayar vs.) 
Güvenli İnternet Hizmeti kapsamında 
sunulan Çocuk Profili/Aile Profili kullanılabilir.

Çocuğunuzdan, sosyal ağlarda başkalarına 
zarar verecek davranışlarda bulunmamalarını 
ve başkalarının bilgilerinin gizliliğine özen 
göstermesini öğretin.Özellikle 3 yaşına kadar çocuklar ekrana 

maruz bırakmayın. 0-3 yaş kritik bir 
dönemdir.

****
****

Rehberde ailelere, şu önerilerde ve uyarılarda bulunuldu: Çocuklara “dijital mahremiyet” kazandırılması için öneriler

Rehberde, çocuklara dijital mahremiyet kazandırılması için 
öneriler şöyle sıralandı:



Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü36

Sosyal medyada paylaşılmaması gereken görseller Dijital oyunlarda bağımlılık riski

Rehberde çocuk fotoğraf ve görsellerinin yoğun şekilde sosyal medyada paylaşıldığı 
vurgulanarak, şu uyarılar yer aldı:

“Çocukları koruma 
sorumluluğumuz sosyal 
medyada da devam 
etmektedir. Çocukların 
görüntüleri, görselleri 
kesinlikle herkesin 
görebileceği şekilde 
paylaşılmamalıdır. Herkese 
açık paylaşılan bir fotoğrafın 
kimler tarafından ve hangi 
amaçla kullanılabileceği 
kontrol edilemez. Çocukların 
kişisel bilgileri, iletişim 
bilgileri, çocuklara fiziken 
ya da sosyal medya 
araçlığıyla ulaşılabilecek 
bilgiler sosyal medyadan 
paylaşılmamalıdır. Sosyal 
ağlarda gizlilik ayarları 
mutlaka yapılmalı, 
düzenli kontrol edilmeli 
ve güncellenmelidir. 
Resimlerin ve videoların 
bilgisayar ve cep telefonu 
aracılığıyla sanal ortamlarda 
paylaşıldığı andan itibaren 
silinmesi neredeyse 
imkansızdır. İnternette 
yapılan paylaşımların 
dijital ayak izi oluşturduğu 
unutulmamalıdır.

Çocukların özel bölgelerinin 
göründüğü, çıplak oldukları 
görseller ile tuvalet, banyo 
yapmak gibi kişiye ait özel 
fotoğrafları, hasta oldukları 
fotoğraf ve videolar, onların 
ağlarken, zor duruma 
düşmüş anları içerin 
videoları paylaşılmamalıdır. 

Çocukların görselleri 
paylaşılırken bunun 
ileride çocuğa ne 
hissettirebileceği göz 
önünde bulundurulmalıdır. 
Paylaşımın yıllar sonra 
oluşturabileceği etkileri 
üzerine düşünmek, 
başkalarıyla paylaşmanın 
uygun olmayacağı 
hassas, olumsuz, komik 
görünse de ileride küçük 
düşürücü olabilecek 
anların paylaşımlarından 
kaçınmak önemlidir. 

Fotoğraf paylaşırken 
sınırlara dikkat edilmelidir. 
Sürekli, abartılı şekilde, 
günlük yaşamının her anı 
fotoğraflanan ve paylaşın 
bir çocuğun mahremiyet 
bilince kazanmakta 
zorlanabilceği göz önünde 
bulundurulmalıdır. Sadece 
kendi çocuğumuzun 
değil başka çocuklara ait 
görseller de izin alınmadan 
ve herkese açık şekilde 
paylaşılmamalıdır.”

Rehberde dijital oyun seçimi konusunda da önerilerde bulunuldu. Doğru seçilmiş 
bilgisayar oyunlarının çocuklarda değerlendirme yapma, bilgi işleme, mantıklı düşünme, 
seçenekleri göz önüne alma, plan yapma, yaratıcılık ve eleştirel düşünme, strateji 
kullanma gibi birtakım yetenek ve becerileri geliştirdiğinin araştırmalarla ortaya konduğu 
vurgulanan rehberde, şunlar kaydedildi:

“Oyun oynamanın olumlu etkileri olabileceği gibi olumsuz etkileri de vardır. En önemlisi 
de bağımlılık riskidir. Bu nedenle anne babalar çocuklarının sağlığı için oyun oynama 
sürelerine sınır koymalıdır. Oyunların çocukların yaşına, fiziksel ve ruhsal gelişimine 
uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. Anne babalar çocuklarının bilgisayar oyunlarını 
oynamalarını engellemek yerine bilgisayarı verimli kullanmalarını sağlayacak tedbirler 
almalıdır. Oyun türleri ve hangi oyunların popüler olduğu araştırılmalıdır. Oyunlar ödül ve 
ceza aracı olarak kullanılmamalıdır. Aksi halde oyunlar çocuğun hayatında çok daha fazla 
önem taşımaya başlayabilir.”

Rehbere https://www.aile.gov.tr/chgm/yayinlar/rehberler/ 
adresinden ulaşılabiliyor.
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Azerbaycan, 
Türkiye’nin 

koruyucu 
aile sistemini 

örnek alıyor 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koruyucu ailelik sistemi ile aile bütünlüğünü 
korumak amacıyla uygulamaya koyduğu Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinin 
Azerbaycan’da da hayata geçirilmesi amacıyla iki ülke yetkilileri çalışma yürütüyor

Azerbaycan Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Sahil 
Babayev’in Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Derya 
Yanık’a mektup yazarak, 
Türkiye’deki koruyucu aile 
modelinin kendi ülkesinde 
uygulanması amacıyla iş 
birliği talep etmesi üzerine 
ortak çalışma başlatıldı.

İki ülke yetkililerinin online 
yürüttükleri görüşmelerde 
çalışma planı oluşturuldu ve bu 
kapsamda yerinde incelemeler 
yapmak üzere Türkiye’ye 
ziyaretler gerçekleştirildi. 
İstanbul ve Ankara’da 
koruyucu aile birimleri ile 
koruyucu aile ziyaretleri 
gerçekleştiren Azerbaycanlı 
yetkililer, koruyucu aileler 
ve koruyucu aile yanında 
büyüyen gençlerle görüştü.

Azerbaycanlı yetkililere 
koruyucu aileliğin yanı 
sıra Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığının, 
aile bütünlüğünü korumak 
ve çocukların ailelerinin 
yanında büyümeleri sağlamak 

amacıyla sunduğu Sosyal 
ve Ekonomik Destek (SED) 
hizmeti konusunda da ayrıntılı 
bilgi aktarıldı. Çocuklar için 
düzenli yapılan SED ödemeleri 
ve hizmetin takibiyle ilgili 
bilgilendirmelerde bulunuldu.

2022’de yürütülmesi planlanan çalışmalar

Çalışmalarla ortaya çıkan 
sonuç doğrultusunda 2022 yılı 
için bir çerçeve plan hazırlandı. 
Bu kapsamda Azerbaycan 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı çocuk koruma alanı 
yetkililerine bu yıl içinde 
Türkiye’deki koruyucu aile 
hizmet modeli ve SED hizmet 
modeli oluşturulmasına 
yönelik süpervizyonluk desteği 
sağlanacak.

Çocuk koruma hizmetlerinde 
çok yapılı bir sistem bulunan 
Azerbaycan’da Türk uzmanlar 
koruyucu ailelikle ilgili 
yerinde incelemeler yapacak.  

Azerbaycan’da koruyucu aile 
hizmetinin temel yapısının 
oluşturulmasının ardından bu 
ülkede alanda görev yapan 60 
personele Türkiye’de alanda 
tecrübeli meslek elemanları 
tarafından koruyucu aile 
hizmetinin uygulanması 
aşamalarına yönelik 10 günlük 
eğitim verilecek.

Azerbaycan’da koruyucu aile 
hizmeti alanında kullanılacak 
temel dokümantasyonların 
oluşturulması için destekte 
bulunulacak ve personele 
periyodik olarak uzaktan 
eğitimlere devam edilecek. 

Çalışmalar kapsamında 
Azerbaycan’da görev yapan 
personele bir yıl boyunca 
danışmanlık desteği sunulması, 
Türkiye ile Azerbaycan arasında 
çocuk koruma alanında yeni 
projeler yürütülerek iş birliğinin 
artırılması amaçlanıyor.

Ayrıca, Azerbaycan’da 
koruyucu aile hizmetinin 
pilot olarak uygulanmaya 
başlanması halinde 30 Haziran 
2022’de Koruyucu Aile Günü 
kutlamalarına Azerbaycan’dan 
bir koruyucu ailenin Türkiye’deki 
programa davet edilmesi 
öngörülüyor.
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Mobil Ekipler 
7 Bin 156 
Çocuğu 
Spora ve 
Sosyal 
Faaliyetlere 
Yönlendirdi 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde, çocukların sağlıklı gelişimlerini 
desteklemek amacıyla okullarla iletişime geçerek risk grubundaki çocukları belirleyen 
“mobil ekipler”, 7 bin 156 çocuğu, sanat, spor ve sosyal faaliyetlere yönlendirdi.

İl müdürlüklerinde 
oluşturulan “mobil ekipler” 
ile farklı risk gruplarındaki 
çocukları korumaya 
yönelik tespit ve müdahale 
çalışmalarının yanı sıra 
gereklilik tespit edilen 
çocukları bulundukları 
yerde izleme faaliyetleri 
gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda, mobil ekipler, 
alan taramaları, çocuklarla 
mesleki çalışmalar, hane 
ve eğitim kurumlarına 
yönelik ziyaretler ile ailelere 
yönelik rehberlik faaliyetleri 
yapıyor.

Tüm illerde bulunan toplam 
657 mobil ekiple tespit, 
koruma ve önlemeye 

yönelik izleme ve sosyal hizmet müdahale çalışmaları 
uygulanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı mobil ekiplerle 
farklı risk gruplarından 153 bin çocuğa ulaşıldı ve 39 bin 
500’e yakın aile ziyareti gerçekleştirildi.

Çocuklar aile ve okul ortamında izleniyor

7 binden fazla çocuk sanat ve spora yönlendirildi

Mobil ekip hizmetinin en önemli ayağını, okullarda yürütülen çalışmalar oluşturuyor.

İllerde en az iki sosyal çalışma görevlisinin bulunduğu mobil ekipler, Milli Eğitim 
Bakanlığı iş birliğinde okullarla eşleştiriliyor. Okullarda rehberlik servisi, okul yönetimi 
ve öğretmenlerle görüşmeler yapan mobil ekip, okula devamsızlığı olan ve desteğe 
gereksinim duyan çocukların ihtiyaçlarının belirlenmesi için çocuklar ve ailelerle de 
görüşüyor.

Ailelerle yapılan görüşmeler sonrası çocuğun ve ailenin ihtiyaçları tespit ediliyor. 
Tedbirlerle desteklenen çocuklar aile ve okul ortamında izleniyor.

En az 10 okulla eşleştirilen 
her mobil ekip, çalışmalarının 
tamamlanmasının ardından 
yeni okullarda çalışmalarına 
devam ediyor.

Türkiye genelindeki 657 
mobil ekipten 262’si 
çocuklara yönelik çalışmalar 
için okullarda görev 
yapıyor. Bugüne kadar 
12 bin 478 okulla eşleşen 
mobil ekiplerce bu okullara 
yaklaşık 9 bin 219 ziyaret 
gerçekleştirildi.

Mobil ekipler tarafından 
okul ve aile ziyaretlerinde 
30 bin 258’i çocuklarla 
olmak üzere yaklaşık 71 
bin 681 görüşme yapıldı. 
Mobil ekiplerce okullarda 
gerçekleştirilen çalışmalar 
sonucunda 7 bin 156 çocuk, 

sanat, spor ve sosyal 
faaliyetlere yönlendirildi, 
4 bin 693 çocuk Sosyal ve 
Ekonomik Destek (SED) 
hizmeti kapsamına alındı.
Bunun yanı sıra 13 bin 
798 ailenin ihtiyaçlarının 

giderilmesi amacıyla 
sosyal yardımlaşma ve 
dayanışma vakıfları, İŞKUR, 
il sağlık müdürlükleri, 
yerel yönetimler gibi kamu 
kurum ve kuruluşlarına 
yönlendirme yapıldı.
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Çocuklar 
Doğa 

Kampında 

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, devlet koruması altındaki çocukları kış kampında 
doğa ile buluşturdu.

Covid-19 salgını nedeniyle daha zorlu bir eğitim öğretim dönemini geride bırakan çocuklar, 
doğa kampına katılarak yarıyıl tatilini dolu dolu geçirme fırsatı buldu.

Osmaniye’de bulunan Gençlik Kampı Merkezi’nde birbirinden eğlenceli etkinlikler yapan 
çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Düzenli olarak yapılan kamplara, kampın bulunduğu çevre illerde korunma ve bakım altında 
bulunan çocuklar katılıyor.

Doğa kamplarının programında yer alan aktiviteler Gençlik ve Spor Bakanlığında görevli 
gençlik liderleri eşliğinde yapılıyor.  Kamplarda okçuluk, matrak, sokak oyunları, bisiklet, el 
sanatları, zekâ oyunları, müzik ve resim gibi çok sayıda sportif ve sanatsal faaliyet yer alıyor.

Çocukların nitelikli zaman 
geçirmesi için özel olarak 
hazırlanmış faaliyetlerin yer 
aldığı kamplarda, Covid-19 
ile mücadele kapsamında 
alınan sağlık tedbirleri 
titizlikle uygulanıyor.

Yaz ve kış olmak üzere iki 
dönemde yapılan kamplar, 
Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı ile Gençlik ve 
Spor Bakanlığı işbirliğinde 
gerçekleştiriliyor.

Tedbirler titizlikle uygulanıyor

Doğa ile iç içe etkinlikler
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Engelli ve Yaşlı 
Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
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Emine Erdoğan 
Hanımefendi ile 
Bakan Derya Yanık, 
Engelsiz Şehirler 
Fikir ve Proje 
Yarışması Ödül 
Töreni’ne Katıldı 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından engelli 
bireylerin günlük hayatlarında kısıtlama, sıkıntı ve engelle karşılaşmadan, herhangi bir 
yardıma muhtaç kalmadan tüm kentsel hizmetlere ulaşmalarını sağlayacak faaliyetlerin 
geliştirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen Engelsiz Şehirler 
Fikir ve Proje Yarışması’nın ödül töreni, Emine Erdoğan Hanımefendi ve Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın katıımıyla Pendik Belediyesi Yunus Emre Kültür ve Sanat 
Merkezi’nde gerçekleştirildi.
 
Program, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuk ve genç engelli bireylerin 
katılımıyla hazırlanan “Engelsiz Adımlar Defilesi”nin izlenilmesiyle başladı.

Törende konuşan Emine Erdoğan, yarışmaya geçerli başvuru sayısının 196 olduğunu 
aktararak, içerikleriyle ilgili bilgi aldığı projelerde birbirinden orijinal fikirlerin yer aldığını 
ifade etti.

Dünya Bankasının rakamlarına göre, dünya nüfusunun yüzde 15’inin engelli bireylerden 
oluştuğunu belirten Erdoğan, “Her engel grubunun, engellilik haline bağlı olarak 
günlük yaşamda tecrübe ettiği kimi zorluklar var. Ancak, engelli bireylerin hayatlarını 
engellerinden daha çok zorlaştıran bir şey varsa o da erişilemeyen şehirlerdir.” diye 
konuştu.

Emine Erdoğan, küresel olarak, engelli bireylerin yarısından fazlasının şehirlerde 
yaşadığının bilindiğini, yalnızca sağlıklı ve genç insanları referans alan bir şehir tasarımının 
engellilik halini daha da zorlaştırdığını ifade etti.

Engelli bireylerin kısıtlı bir hayata mahkum olduklarını aktaran Erdoğan, halbuki bu 
durumun kişinin engeliyle hiçbir alakasının bulanmadığını, bilakis bunun, baştan sona 
insanları tek tip değerlendirme sorunu olduğunun altını çizdi.

Emine Erdoğan, “Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanına tam erişimini 
sağladığımızda, engellilik halinin hafiflediğini hep beraber göreceğiz. 2030 için hedefimiz 
engelsiz bir Türkiye” dedi.
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“Herkes için kapsayıcı bir hayatın tesis edilmesi için el birliğiyle 
çalışmalıyız”

“Her vatandaşımız için hayatı daha erişilebilir kılmayı ana 
prensip olarak önümüze koyduk”

Emine Erdoğan, erişilebilirlik denildiğinde, sadece engelli vatandaşların değil, tüm 
farklılıkların düşünülmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Bir örnek vermek gerekirse, bir müzede ya da sergide yaşlı ziyaretçileri düşünmek de erişilebilir 
olmaktır. Sosyal hayatın kapılarını her yaş grubuna açmalıyız. Aynı şekilde, parklarda çocuk 
oyun alanlarını, tüm çocukların rahatça bir arada oynayacağı şekilde düzenlememiz gerekiyor. 
Erişilebilirliğin fiziksel erişim kadar toplumsal kaynaşmayı, birbirimizin gönlüne erişmeyi ve 
empatiyi sağlayan bir yönü var. O yüzden, elverişli fiziksel bir çevre ile insanların eşit biçimde 
hayata katılmalarını sağ lamak bir lütuf değil, asli görevimizdir. Bu çerçevede, herkes için kapsayıcı 
bir hayatın tesis edilmesi için el birliğiyle çalışmalıyız. Elbette, bu işin ilk adımı, gerçek bir zihinsel 
dönüşümün temelini atmaktır. O nedenle, erişilebilirlik kelimesinin hayatımızda hızla daha fazla 
yer almasından büyük memnuniyet duyuyorum. Kamu kurumlarımızın ve belediyelerimizin bu 
konuya gösterdikleri özeni de gerçekten takdire şayan buluyorum.”

“Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanına tam erişimini sağladığımızda, engellilik 
halinin hafiflediğini hep beraber göreceğiz. 2030 için hedefimiz engelsiz bir Türkiye.” 

diyen Erdoğan, 2002’den beri 
hükümetin, engellilerle ilgili çok 
önemli çalışmalar yürüttüğünü, 
sağlık hizmetlerinden istihdama 
kadar devrim niteliğinde sayısız 
iş yapıldığını, on binlerce engelli 
vatandaşın bugün devlet memuru 
olarak çalıştığını ve özel sektörde 
iş bulduğunu, rehabilitasyon 
merkezlerinin sayısının gün geçtikçe 
arttığını anlattı.

Belediyelerin bu konuda öncü 
işlerinin olduğunu, modern ve 
teknolojik imkanlara sahip engelli 
hizmet birimlerini art arda açtıklarını 
aktaran Erdoğan, tüm bu çabaların 
engelli bireylerin potansiyellerine 
tam olarak kavuşması için yapıldığını 
ifade etti.

Bakan Derya Yanık törende 
yaptığı konuşmada, yarışmanın 
erişilebilirlik açısından farkındalık 
oluşturmada önemli olduğunu 
kaydetti. Gündelik hayat içinde 
erişilebilirliğin, hiçbir noktada 
“Bu kadarı yeter.” denilemeyecek 
bir durum olduğunu, bu yüzden 
sürekli gelişmeye, geliştirilmeye ve 
uygulama noktasında bilinçlenmeye 
ihtiyaç duyulduğunu anlatan Bakan 
Yanık, Bakanlık olarak bu konudaki 
çalışmaları gerçekleştirirken 
en önemli motivasyonlarını, 
vatandaşların hayatını kolaylaştırma 
istekleri ve hizmet sunumundaki 
eşitsizlikleri ortadan kaldırma 
hedeflerinden aldıklarını ifade etti.

Herkesin istediği her yere, her 
hizmete, bağımsız ve güvenli 
şekilde ulaşabilmesi ve hizmetleri 
kullanabilmesi anlamına gelen 
erişilebilirliğin en temel haklardan ve 
diğer birçok hakkın kullanılabilmesi 
için de ön şart olduğunu belirten 
Yanık, vatandaşların bağımsız ve yardıma ihtiyaç duymadan toplumsal hayatın tüm 
alanlarına tam katılımının ancak erişilebilirlikle mümkün olduğunu vurguladı.

Bakan Yanık, “Evden çıktığı andan itibaren kullandığı asansör veya merdiven, yürüdüğü 
kaldırım, bindiği toplu taşıma aracı, oturduğu masa ve sandalye... Her birinde birçok 
farklı zorluk yaşayabiliyor engelli arkadaşlarımız. Biz erişilebilirlik hususunu engelli 
arkadaşlarımıza yönelik olarak bir sorumluluk olarak görüyoruz. Tüm hizmetlerimizin, 
hayatın tüm alanlarının erişilebilir olmasını da kendimize nihai hedef olarak belirledik. 
Toplumun geneline nazaran dezavantajlı durumda olan engelli bireyler, hamile ve çocuklu 
kadınlar, yaşlılarımız, mevcut hizmetlere ulaşmada zorluk çeken her vatandaşımız için 
hayatı daha erişilebilir kılmayı ana prensip olarak önümüze koyduk.” diye konuştu.



Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel MüdürlüğüEngelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 5150

“Erişilebilirlik toplumdaki tüm bireyler için medeni bir yaşam 
anlamına geliyor”

“Planlanan her hizmette “Erişilebilir mi?” sorusu sorulmalı”

Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje Yarışması’nı kazananlara 
ödülleri takdim edildi

Erişilebilirlik meselesini belli noktalarda somutlaştırmak gerektiğini belirten Bakan 
Yanık, “İnsanların konutlarından çıkarak eğitim binalarına, iş yerlerine, yeşil alanlara, 
toplu taşıma araçlarına bağımsız ve güvenli olarak ulaşabilmesi doğrudan fiziksel olarak 
hayatımıza etki eden bir unsur. İnsanların bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilmesi, 
her türlü kaynaktan yayımlanan bilgiyi edinmesi ve yardıma ihtiyaç duymadan bu 
bilgiyi anlayabilmesi gerekiyor. Bu da doğrudan erişilebilirlikle muhatap olduğumuz bir 
diğer alan. Bu anlamda erişilebilirlik engelliler için bir zorunluluk, yaşlılar için gereklilik, 
toplumdaki tüm bireyler için ise medeni bir yaşam anlamına geliyor.” değerlendirmesini 
yaptı.

Derya Yanık, Bakanlık olarak bu meselede iki taraflı sorumluluğa sahip olduklarını, hem 
hizmet veren kurum olarak vatandaşlarla birebir muhatap olduklarını hem de diğer 
kurumlara bu konuda bilgi sağlama, vizyon belirleme ve işleyiş açısından referans 
olduklarını dile getirdi.

Yarışmada, Simav Belediyesi “Engelsiz Yaşam Parkı ve Peyzaj Projesi”, Termal Belediyesi 
“Paralimpik Oyunlar Merkezi Projesi”, Yeşilhisar Belediyesi “Huzur Taksi Projesi”, 
Ardahan Belediyesi “Engelleri Birlikte Aşalım Projesi”, Pamukkale Belediyesi “Engelli 
Saatlik Gündüz Bakim Evi Projesi”, Amasya Belediyesi “Mehmet Amcanın Misafirleriyiz 
Projesi”, Pendik Belediyesi “Pendik Engel-Siz Parkı Projesi”, Manisa Büyükşehir 
Belediyesi “IOT Teknolojisi Temelli Manisa Şehri Uygulaması Projesi”, Konya Büyükşehir 
Belediyesi “Engelsiz Kent Konya Erişilebilirlik Master Planı Projesi” ve Gaziantep 
Büyükşehir Belediyesi “Gaziantep Akıllı Sağlıklı Teknolojik Engelsiz Kent Uygulama 
Projesi” ile ödül aldı.

Ödül töreninin ardından Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 
TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, belediye başkanları ve 
vekilleri aile fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2020 yılını “Erişilebilirlik Yılı” ilan ettiğini 
hatırlatan Yanık, bu vizyonu hakkıyla taşımak için 2020 ve 2021 yıllarının Bakanlığın 
erişilebilirlik açısından faaliyetlerinin arttığı bir dönem olduğunu ifade etti.

Bu süreçte, Erişilebilirlik Kılavuzu yayınladıklarını, Erişilebilirlik Değerlendirme 
Modülü’nü (ERDEM) hayata geçirdiklerini, 2020’de ilk defa verilen Erişilebilirlik Ödülleri 
ile farkındalık oluşturulması için gayret gösterdiklerini, 2021’de “Erişilebilirlik Atölyeleri” 
başlığında “Erişilebilirlik Atölyeleri: Kaldırımlar” ve “Web Erişilebilirlik Eğitimleri” adlı 
iki ayrı çalışma yürüttüklerini aktaran Yanık, bu yıl “yaya geçitleri” ve “duraklar” 
temalarında da atölyeler gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Engelsiz, erişilebilir şehirler inşa 
etmek için özellikle belediyelerimize ve belediyelerimizin pek çok birimine önemli 
sorumluluklar düşüyor. Belediyelerimiz, şehir yönetimlerimiz, imar ve şehircilik, fen 
işleri, park ve bahçeler, ulaşım, bilgi işlem ve basın yayın birimleri, yürüttükleri her 
faaliyette, hazırladıkları ve onay verdikleri her projede, planladıkları her hizmette 
‘Erişilebilir mi?’ sorusunu refleks olarak kendilerine sormalıdırlar. Bu sorunun cevabı 
tüm dünyada medeni gelişimin bir göstergesidir.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Emine Erdoğan, Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje Yarışması’nı 
kazanan belediyeler adına, belediye başkanları ve başkan vekillerine ödüllerini takdim 
etti.
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Bakan Derya Yanık: 
“Bakıma İhtiyacı 

Olan Engelli 
Vatandaşlar ve 

Aileleri İçin Toplam 
957 Milyon TL 

Evde Bakım 
Yardımı’nı 
Hesaplara 
Yatırmaya 

Başladık”

Aile ve Sosyal 
Hizmetler 
Bakanlığı’ndan 
Engelliler İçin 
Yol Haritası 
Oluşturacak 
Bilgilendirme 
Rehberi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve 
ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan toplam 957 milyon TL Evde Bakım 
Yardım’ını hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli bireylerin yaşam kalitesinin artırılması ve 
sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar ve sunulan hizmetlere kolay ulaşılabilmesi için 
yol haritası oluşturacak “Engelliler İçin Bilgilendirme Rehberi”ni hazırladı.

Bakan Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aileleri yanında 
desteklenmelerinin öncelikli hedeflerden biri olduğunu vurgulayarak, “Engelli 
vatandaşlarımıza yönelik politikalarımızı aile odaklı sosyal hizmet vizyonumuz 
doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım 
hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz. Engelli bireylerin 
öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatılan evde bakım yardımı ile 
bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan 
vatandaşlarımızı da destekliyoruz.” dedi.

Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen aylık ortalama 535 bin vatandaşın 
“Evde Bakım Yardımı”ndan yararlandığını kaydeden Bakan Yanık, bu kapsamda hak 
sahibi başına aylık 1798 TL ödeme yapıldığını hatırlattı. Bakan Yanık, “Bakıma ihtiyacı 
olan engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan 
toplam 957 milyon TL Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Ödemeler 
20 Ocak’a kadar tamamlanacak.” ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, sosyal hizmet modelleri kapsamındaki evde bakım yardımının Ocak ayı 
memur maaş katsayısına göre yapılan artışla birlikte 1798 TL’den 2.354 TL’ye çıkarıldığını 
belirterek, “Evde bakım yardımı alan vatandaşlarımıza ödemeleri Şubat ayında artışlı 
şekilde yapacağız. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.” 
dedi.

Bakanlığın Engelli ve Yaşlı 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
tarafından engelli vatandaşların 
kendilerine yönelik tüm hak ve 
hizmetler hakkındaki bilgiye 
erişimlerini kolaylaştırmak 
amacıyla bir rehber hazırlandı.

Rehberin sunuş kısmını Aile 
ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Derya Yanık kaleme aldı. Bakan 
Yanık, 2020 yılının tüm kurum 
ve kuruluşların erişilebilirlik 
çalışmalarını planlı, programlı ve 
standartlara uygun bir şekilde 
yürütmesi için Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından “Erişilebilirlik Yılı” 
olarak ilan edildiğini hatırlattı. 
Bakan Yanık, “Hayatın her 
alanını erişilebilir kılmak ve 
bilgiye erişimi kolaylaştırmak 
için dijital dönüşümü başlattık.

Engellilik alanında gerçekleştirdiğimiz kapsamlı çalışmalar 
ve sunulan hizmetlere kolay ulaşılabilmesi için yol haritası 
oluşturacak “Engelliler İçin Bilgilendirme Rehberi”mizi 
hazırladık. Erişilebilir bir Türkiye, engelsiz bir yaşam için 
buradayız.” dedi.

“Engelliler İçin Bilgilendirme Rehberi”nde; “Engelliler İçin Sağlık 
Kurulu Raporu”, “Sağlık Hizmetleri”, “Engelliler İçin Kimlik Kartı”, 
“Eğitim”, “İstihdam”, “Erişilebilirlik”, “Engelliler İçin Motorlu 
Taşıt Alımında Sunulan Hizmet ve Muafiyetler”, “Engellilere 
Sağlanan Diğer İndirim ve Muafiyetler Sosyal Yardımlar Engelli 
Bakım Hizmeti”, “Alo 183 Sosyal Destek Hattı” başlıklar altında 
engellilere sunulan hak ve hizmetlere ilişkin bilgiler yer alıyor.

Rehberde, bu alanların yanı sıra engellilerin tüm insan hak 
ve temel özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını 
teşvik ve temin etmek, insanlık onurlarına saygıyı güçlendirmeyi 
amaçlayan “Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme (EHİS)” 
ile ilgili bilgilerde bulunuyor. EHİS başlığı, bireysel başvuru 
mekanizmaları ve haklarının ihlal edildiğini düşünen engellilerin 
nerelere başvuruda bulunabileceği, Türk Ceza Kanunu ve 
diğer kanunlarda engellilere yönelik ayrımcılığa ilişkin yer alan 
düzenlemeler hakkındaki bilgileri içeriyor.
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Rehbere https://www.aile.gov.tr/media/94446/engelliler_
icin_bilgilendirme_rehberi_2021.pdf adresinden ulaşılabiliyor. Evde Bakım 

Hizmetinden 
Yararlanan 

Görme 
Engelli 

Sayısı 39 
Bini Aştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, 2021’de toplam 11 milyar lira evde bakım yardımı 
ödemesi yapıldı, aralık itibarıyla bu yardımdan 39 bin 174 görme engelli birey yararlandı.

Bakanlık bünyesinde yürütülen 
hizmetler ile Türkiye’de görme 
engellilerin herkesle eşit hak ve 
olanaklara sahip olması, toplumla 
kaynaşması ve günlük yaşamlarını 
sürdürürken bağımsız ve özgür 
olabilecekleri koşullara sahip 
olabilmeleri hedefleniyor.

Bu kapsamda Bakanlık tarafından 
görme engelli bireylerin kimseye 
muhtaç olmadan toplum içinde 
bağımsız yaşayabilmeleri ve kendi 
ayakları üzerinde durabilmelerine 
destek olmak için İstanbul ve Ankara’da 

Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi açıldı. İstanbul Görme Engelliler Rehabilitasyon 
Merkezi ile Yenimahalle Görme Engelliler Merkezi Müdürlüğünde 15 yaş ve üzerine 
yönelik 5-5,5 aylık dönemsel sürelerle karma eğitim ve rehabilitasyon hizmeti veriliyor. 
Merkezlerde görme engelliler mesleki açıdan da destekleniyor. Bu kapsamda, İstanbul’daki 
merkezde temel eğitim ve rehabilitasyon hizmetini başarıyla tamamlayan 2 bin 979 
görme engelli sertifikalarını aldı. Ankara’daki rehabilitasyon merkezinde ise toplam 1651 
görme engelli, kuruluşun temel ve mesleki eğitimlerini başarıyla tamamlayarak belgelerini 
almayı hak kazandı. Böylece merkezlerde 4 bin 630 kursiyer mesleki eğitimlerini başarıyla 
tamamlayarak sertifikalandırıldı.
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Hak sahibine aylık 1.798 lira evde bakım yardımı Kamuda görme engeli bulunan memur sayısı yaklaşık 11 bin oldu

Bakanlık tarafından bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik 
destek sağlamak amacıyla evde bakım hizmeti de veriliyor. Evde bakım yardımından Sağlık 
Kurulu Raporlarına göre “ağır engelli” ya da “tam bağımlı” yetişkinler ile Çocuklar İçin Özel 
Gereksinim Raporunda (ÇÖZGER) “çok ileri düzeyde özel koşul gereksinimi”, “Belirgin 
Özel Gereksinim Var” (ÖGV), “özel koşul gereksinimi” ibareleri bulunan çocuklar, hane 
içinde kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte iki oranının altında ise yararlanabiliyor.

Evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 1798 TL ödeme yapılıyor. Bakıma 
muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen aylık ortalama 535 bin vatandaş “Evde Bakım 
Yardımı”ndan yararlanıyor. 2021’de toplam 11 milyar TL evde bakım yardımı ödendi. Aralık 
ayı verisine göre, evde bakım yardımı alanların cinsiyet ve engel grubu dağılımına göre, 
Aralık 2021 itibarıyla evde bakım yardımından faydalanan görme engelli bireylerin sayısı 
19 bin 349’u kadın ve 19 bin 825’i erkek olmak üzere toplam 39 bin 174 oldu. Sağlık 
raporuna göre, yüzde 40 ve üzeri engeli olan, sosyal güvencesi bulunmayan ihtiyaç 
sahipleri engelli aylığından faydalanabiliyor. Yüzde 40 üzeri engeli olan görme engelli 
vatandaşlar da bu destekten yararlanabiliyor.

Bakanlık tarafından görme 
engellilere erişilebilirlik ve 
rehabilitasyon hizmetlerinin 
yanında kamuda da 
istihdam sağlanıyor. 
Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı Ulusal Engelli Veri 
Sistemi’nde kayıtlı yaklaşık 
2,6 milyon engelli vatandaş 
bulunuyor. Bu kişilerin 215 
bin 76’sını görme engelliler 
oluşturuyor. 2002’de 5 bin 
777 olan engelli memurların 
sayısı, bu yıl itibarıyla 
yaklaşık 11 bini görme 
engelli olmak üzere 63 bin 
87’ye ulaştı.
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”Darülaceze 
Sosyal Hizmet 
Şehri” İhtiyaç 

Sahipleri 
ve Koruma 

Altındaki 
Çocuklara 

Hizmet 
Verecek 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde, İstanbul Arnavutköy’de kurulacak 
Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri, Darülaceze sakinleri ve koruma altındaki çocuklar için 
her türlü ihtiyacın karşılanacağı bir sosyal hizmet şehri olacak.

Bakanlık bünyesinde, Darülaceze sakinleri ve koruma altındaki çocuklar için her türlü 
ihtiyacın karşılanacağı “Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri” kurulacak.
Sultan Abdülhamit Han tarafından kurulduğu günden bu yana 127 yıldır ihtiyaç sahiplerine 
hizmet veren Darülaceze’nin tarihi ve sosyal mirasının gelecek nesillere taşınması 
amacıyla projeler hazırlanıyor. Bu kapsamda, “Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri” ile yeni 
bir adım atılacak.

İstanbul Arnavutköy’de, İstanbul Havalimanı’nın yanında 150 bin metrekare üzerine, 
“yavaş, yatay, yaşanabilir” şehir anlayışıyla tasarlanan proje, çevre dostu yaklaşımıyla 
Darülaceze sakinleri ve koruma altındaki çocuklar için her türlü ihtiyacın karşılanacağı 
dünyada az sayıda bulunan özel bir sosyal hizmet şehri olacak.
Sosyal hizmet şehrinde, her iki yanı yüksek ağaçlarla çevrili geniş bir ana cadde, 
meydanda köy kahvesi ve restoran, 500 kişilik cami ile aynı bahçe içerisinde kilise ve 
havra yer alacak.

Şehir, sağlıklı ve yatağa bağımlı kişiler ile koruma altındaki çocuklar için oluşturulan 
yaşam alanları, sanatçı ve sporcu yaşam merkezinin de yer alacağı 23 blok, 1068 yatak 
kapasiteli tesisten oluşacak.

Gelecekte ihtiyaç olması durumda kullanabilecek 5 bloktan oluşan 174 yatak kapasiteli 
rezerv alan da yer alırken, konaklama birimlerine ek olarak tasarlanan rehabilitasyon ve 
sosyal merkezde, Darülaceze sakinleri hayatın içinde üretime katkıda bulunarak sosyal 
bağları kuvvetli bir yaşam sürebilecek.

Öte yandan, Bakanlık tarafından 25 Eylül 2021’de tarihi yerleşkenin yanı başında inşa 
edilen Darülaceze Yurdu ve Kültürel Tesisi ile İstanbul’a modern bir eğitim ve barınma 
kompleksi kazandırılmıştı.

Tesis, 14 bin 783 
metrekare, 231 oda 
ve 901 kişi kapasiteli 
öğrenci yurdu, 7 bin 383 
metrekare üniversite, 2 
bin 133 metrekare ticari 
birimler, 367 metrekare Aile 
Sağlık Merkezi, 12 bin 207 
metrekare otopark-sığınak 
ve teknik hacimler olmak 
üzere toplam 36 bin 873 
metrekarelik açık ve kapalı 
inşaat alanına sahip.

Merkezi konumuyla 
İstanbul’daki 
üniversitelerde öğrenim 
gören öğrenciler için 
kolay ulaşım avantajıyla 
önemli bir alternatif 
olacak olan tesis, 2 bin 
200 metrekarelik ticari 
alan ile bağışlar ve kendi 
gelirleriyle hizmet veren 
Darülacezeye gelir 
sağlayacak.

Ana giriş yanında yaklaşık 12 bin metrekare alan içerisinde konut, lojman ve konaklama 
mekanları yapılması planlanırken, çocuklar için oyun alanları da bulunacak.

Tek kişilik, 2, 3 ve 4 kişilik odalarda kalacaklar için tüm birimlerde konforlu dinlenme ve 
okuma alanları olacak. Her birimde, farklı ihtiyaçları karşılayacak şekilde ortak kullanıma 
açık oturma grupları ve mutfak alanları, egzersiz ve spor faaliyetleri için fizyoterapi ve 
fitness alanlarından sonra dinlenebilecekleri bir spa da yer alacak.

Poliklinik, Sosyal Merkez, Başkanlık ve İdari Binaların altında birim girişleri, restoran, ana 
mutfak, çamaşırhane gibi ortak alanlar olacak. Ayrıca ortak bodrum katta 223 araçlık 
kapalı, proje genelinde de 362 araçlık açık otopark bulunacak.

Darülaceze Yurdu ve Kültürel Tesisi kuruldu
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“Erişilebilirlik 
Atölyeleri: 
Kaldırımlar” 
Konulu 
Toplam 
32 Atölye 
Çalışması 
Tamamlandı

Engelli 
ve Yaşlı 

Hizmetleri 
Genel Müdürü 

Orhan Koç 
Bursa’da 

Bakanlığa 
Bağlı 

Kuruluşlarda 
İncelemelerde 

Bulundu
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 23 Şubat 2021 tarihinde 
başlatılan “Erişilebilirlik Atölyeleri: Kaldırımlar”  konulu toplam 32 adet atölye çalışması 
tamamlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, 
Bursa’da Bakanlığa bağlı engelli ve yaşlılara hizmet veren kuruluşlarda incelemelerde 
bulundu. 

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından kentsel yaşam alanlarının ve hizmetlerinin 
planlanması, tasarlanması, inşa edilmesi, ruhsatlandırılması ve denetlenmesi görevleri bulunan 
belediyelerin, bu görevlerini yerine getirirken erişilebilirliği sağlamaları büyük önem taşıyor. 
Belediyelere İmar Mevzuatı, 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ve çeşitli Yönetmeliklerle 
yükümlülük olarak verilen erişilebilirlik standartlarını dikkatle uygulamalarına destek olmak 
amacıyla Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından çeşitli çalışmalar yürütülüyor. 

Bu faaliyetler kapsamında sahadaki sorunların görüşülmesi, yeni projelerin erişilebilir olarak 
şekillendirilmesi ve yeni kaldırım inşa edecek veya tadilat yapacak olan belediyelerin ihale, 
projelendirme, inşaat ve kontrolörlük süreçlerinde erişilebilir kaldırımları hayata geçirmelerini 
sağlamak amacıyla “Erişilebilirlik Atölyeleri: Kaldırımlar” konulu atölye çalışmaları gerçekleştirildi. 

Belediyelerin ilgili birimlerinden yönetici ve teknik personelin katıldığı çevrimiçi 32 adet atölye 
çalışmasında, erişilebilir kaldırımların özellikleri ve standartları ile ilgili bilgilendirme yapıldı, 
örnek projeler üzerinden katılımcılarla birlikte erişilebilirlik değerlendirildi.  23 Şubat 2021 yılında 
başlayan atölye çalışmaları Aralık ayında tamamlandı. 

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erişilebilirlik Dairesi Başkanlığı teknik ekibi tarafından 
yürütülen atölyelerde, “Erişilebilirliğin Önemi”, “Erişilebilirlik Mevzuatı” ve “Açık Alanlarda 
Yapılması Gerekenler” konularında katılımcılar bilgilendirildi. 

Atölyeler kapsamında ayrıca, belediyelerin Engelli Hizmet Birimlerinin davet edildiği toplantı 
gerçekleştirilerek, bu birimlerin konuyla ilgili bilgi sahibi olmaları ve kaldırımlarla ilgili yapılacak 
çalışmalara destek vermeleri amaçlandı. Atölyelere belediyelerin kaldırım yapım ve onarım 
işlerinde çalışan mimar, mühendis ve teknikerler ile yöneticiler olmak 347 belediyeden 1.169 
kişinin katılımı sağlandı. 

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, Bursa programı kapsamında, Aile ve 
Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammer Doğan ile birlikte Bursa Valisi Yakup Canbolat’ı 

ziyaret etti.

Koç, daha sonra Bursa’da engelli ve 
yaşlılara hizmet veren kuruluşlarda 
incelemelerde bulundu. Koç, İl 
Müdürü Doğan’dan Ali Osman Sönmez 
Huzurevi binasının tadilat süreciyle 
ilgili bilgi alarak, yapılan çalışmaları 
yerinde inceledi.

Büyükşehir Belediyesi Huzurevi’nde 
hizmet alan yaşlılarla da bir araya 
gelerek sohbet eden Koç, Celal Sönmez 
Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve 
Aile Danışma Merkezinde ise engelli 
bireylere yönelik verilen hizmetleri 
yerinde görerek değerlendirmelerde 
bulundu.
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Bakan 
Derya Yanık 
Başkanlığında, 
“Kadına 
Yönelik Şiddetle 
Mücadelede 
2022 Yol 
Haritası” Konulu 
Basın Toplantısı 
Gerçekleştirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “ İstanbul Sözleşmesinden geri çekilme 
kararını hiçbir şekilde Türkiye’nin ‘kadınların korunmasından ve şiddetle mücadeleden 
taviz verdiği’ anlamında yorumlayamayız.” dedi.

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığının 
koordinasyonunda, Kadına 
Yönelik Şiddetle Mücadele 
4. Ulusal Eylem Planı 
kapsamında 2021 yılında 
gerçekleştirilen çalışmalar 
ve 2022 yılı yol haritasını 
paylaşmak üzere “Kadına 
Yönelik Şiddetle Mücadelede 
2022 Yılı Yol Haritası” konulu 
basın toplantısı düzenlendi. 
Toplantıya, Adalet Bakanı 
Abdülhamit Gül, İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu, Milli 
Eğitim Bakanı Mahmut Özer 
ve Diyanet İşleri Başkanı Ali 
Erbaş da katıldı.

Bakan Derya Yanık toplantıda 
yaptığı konuşmada,  konunun 
tarafı beş Bakanlığın bugün 
bir arada bulunmasının, 
kadına şiddete karşı verilen 

mücadelenin en önemli göstergesi olduğunu dile getirdi. 
Yanık, “Bu noktada, geçen zaman zarfındaki iş birliği 
çalışmalarımızın ilgili kurumlar tarafından hassasiyetle takip 
edildiğini görmek bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Bu 
durum sadece kurumlarımızı şiddete karşı güçlendirmekle 
kalmayarak en önemli meselemiz olan zihniyet değişiminde de 
olumlu rol oynayacaktır.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Sözleşmesi’ne değinen Bakan Yanık,  uluslararası 
sözleşmelerden biri olan Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi 
Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa 
Konseyi Sözleşmesi’nin, taraf devletlere bu hususta 
düzenleme yapma sorumluluğu yükleyen bir çerçeve hukuk 
metni olduğunu anlattı.
Sözleşmenin 80. maddesinin herhangi bir tarafın Avrupa 
Konseyine bildirimde bulunarak Sözleşmeyi feshetmesine 
imkân tanıdığına işaret eden Bakan Yanık, Türkiye’nin 20 
Mart 2021’de Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin 
Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi 
Sözleşmesi’nden tek taraflı olarak çekilme kararı aldığını, 
1 Temmuz 2021 itibarıyla da sözleşmeden resmi olarak 
çekildiğini hatırlattı. Bakan Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İstanbul Sözleşmesi’nden geri çekilme kararını hiçbir 
şekilde Türkiye’nin ‘kadınların korunmasından ve şiddetle 
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mücadeleden taviz verdiği’ 
anlamında yorumlayamayız.  
20 yıllık iktidar sürecimiz 
Sayın Cumhurbaşkanımızın 
30 yıllık belki daha fazla 
siyaset tecrübesi bu 
konudaki kararlılığımızı, bu 
konudaki samimiyetimizi, 
sahiciliğimizi ve bu konudaki 
irademizi çok net biçimde 
hiçbir tartışmaya mahal 
vermeyecek şekilde ortaya 
koymaktadır. Kadına yönelik 
şiddetle mücadele -her 
zaman söylediğim yine 
söyleyeceğim- ‘İstanbul 
Sözleşmesi yaşatır’ 
diyenlerle ‘öldürür’ diyenler 
arasında sıkışıp kalarak 
toplumumuzda bir gerginlik 
unsuruna dönüştü ve bu 

sıkışıklığı aşmamız gerekiyor. İstanbul Sözleşmesi meri iken de bu sıkışıklık arasında kaldık, 
kalktıktan sonra da aynı gerginlik sürüyor ama bizim kadına yönelik şiddetle mücadelede artık 
gerçekçi enstrümanlarla bu sıkışıklığı aşarak sorunun çözümüne odaklanarak yürümemiz 
devam ediyor.

 “Toplumsal farkındalık oluştuğunun göstergesi”

40 ilde başladı

“Verileri saklıyorsunuz, şiddet 
çok daha fazla arttı ama şeffaf 
değil. Bunları kamuoyu ile 
paylaşmıyorsunuz” iddialarına 
Bakan Yanık, şu yanıtı verdi:

“Bu soru da iki ayrı kutup 
tarafından yine yanlış 
teşhis ediliyor ve dolayısıyla 
doğru tedavi protokolünde 
anlaşamıyoruz. Son 
zamanlarda teknolojinin ve 
sosyal medya araçlarının 
yardımıyla kadın cinayetlerinin 
ve kadına şiddetin medyadaki 
görünürlüğünün arttığı bir 
gerçek. Bu da en azından 
toplumsal farkındalık 
oluştuğunun bir göstergesi. 
Bu farkındalıkla kendi 
ailesindeki kadınlara bile şiddet 
uygulayanların geçmiş dönem 
sosyal medya paylaşımlarında 

eylemi ve şiddet eyleminin failini en hafif haliyle ‘kınadığını’ 
görebiliyoruz. Bu tavrın, samimi ve sahici olmaması bir yana ancak 
toplumsal eğilimin yönünü göstermesi açısından önemlidir. Bu 
tavrın içselleşerek dönüşmesi ve davranış haline gelmesi için 
çalışıyoruz. Nitekim 4. Ulusal Eylem Planı’mızda da bu davranış 
kalıplarının değişmesi için eylem başlıkları içermektedir. Bu 
noktada özellikle gençlerimize çok güvendiğimiz belirtmek 
isterim.”

Uluslararası veriler değerlendirildiğinde Türkiye’de hizmet sunan 
kadın konukevlerinin yatak kapasitesinin ülke nüfusuna oranla 
hem Avrupa hem de AB üyesi ülkelerden yüksek olduğunu 
aktaran Bakan Yanık, “Avrupa Konseyinin kadına yönelik şiddetle 
mücadelede destek hizmetleri minimum standartlarına göre 
her 10.000 nüfus için bir yatak kapasitesi ön görülmektedir. 
Son yapılan nüfus sayımı doğrultusunda ülke nüfusumuz 
83 milyon 614 bin civarında. Bu bağlamda nüfus/yatak oranı 
değerlendirildiğinde 46 Avrupa ülkesinde 31 bin kişiye 1 yatak, 
28 AB ülkesinde 26.231 kişiye 1 yatak düşerken Türkiye’de 
23.382 kişiye 1 yatak düşmektedir. Avrupa’nın şiddet oranına 
baktığımızda benzer bir istatistik görüyoruz ancak görüldüğü 
üzere yatak kapasitesi olarak ülkemizin rakamını yakalamış 
durumda değiller.” ifadelerini kullandı.

ŞÖNİM 
ve Kadın 

Konukevi 
Personeline, 

Pozitif 
Psiko-Terapi 

Eğitimi 
Verildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şiddet mağduru kadınların ve beraberindeki 
çocuklarının yerinde ve zamanında daha nitelikli hizmet almasının sağlanması amacıyla 
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) ile kadın konukevlerinde görevli meslek 
elemanlarına “Pozitif Psiko-Terapi Temel Eğitimi” vermeye başladı. 

Bakanlık, kadın konukevi ve ŞÖNİM’lerde bir 
taraftan kadınları güçlendirme çalışmaları 
yaparken; bir taraftan da görevli personelin 
kapasitesini geliştirmeye yönelik eğitim 
çalışmaları yürütüyor.

Şiddet mağduru kadınların güçlenmesi 
ve beraberindeki çocuklarla tekrar 
yaşamını kurgulayabilmesi amacıyla kadın 
alanında görevli personele yönelik eğitim 
programlarına devam eden Bakanlık, bu 
kapsamda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 
4. Ulusal Eylem Planında yer alan meslek 
elemanlarının mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi hedefiyle yeni bir eğitim programını 
hayata geçirdi.

Bakanlık, UNICEF işbirliğinde ŞÖNİM ile kadın konukevlerinde hizmet veren meslek 
elemanlarına Pozitif Psiko-Terapi Temel Eğitimlerine başladı. İlk başta 40 ilde görevli 
meslek elemanlarına 5 modülden oluşan 200 saatlik teorik ve uygulamalı eğitimler 
gerçekleştirildi.
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Eğitimlerde neler öğreniyorlar?

Eğitimlerde, ŞÖNİM ile 
kadın konukevlerindeki 
meslek elemanları, hizmet 
alanların gelişimlerini, 
sosyal hayata katılımlarını 
ve yaşam kalitesini 
arttırmayı destekleyici 
bilgilerin nasıl verileceğini, 
gerçek yeteneklerini 
keşfetmelerinde nasıl 
yardımcı olacaklarını ve 
hizmet alanın olumsuz 
düşüncelerini pozitif 
olarak tekrar yorumlamayı 
öğreniyorlar.

81 ilde Bakanlığa bağlı 149 kadın konukevinde hizmet alan kadınların, Halk Eğitim 
Merkezlerindeki eğitmenler tarafından verilen resim kurslarında yaptıkları resimler 
toplandı. Toplananlar arasında 13 resim 2022 yılı takvimi için seçildi. Kadınların 
özgüvenlerini arttırmak ve ruhsal iyileşmelerine katkı sağlamak amacıyla kurslarda 
yaptıkları birbirinden özel resimlerin yer aldığı takvimde, belirli gün ve haftalar da yer 
alıyor.

Kadın 
Konukevindeki 
Kadınların 
Ellerinden Çıkan 
Eserler, 2022 
Yılı Takvimini 
Donattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadın konukevinde hizmet alan kadınlar tarafından 
yapılan resimlerin yer aldığı 2022 yılı takvimini dijital ortamda paylaştı.

Papatyalar, 
hayata umutla bakmamı 
sağlıyor...



Kadın konukevlerindeki kadınlar da takvimde yer bulan resimlerinin hikâyeleri ile ilgili 
bilgi verdi. D.P. papatyalar resmini yaparken kafasındaki tüm olumsuz düşüncelerden 
kurtulduğunu söyledi. Kullandığı renklerin ve yaptığı resmin doğayı, doğanın uyanış 
zamanını simgelediğini kaydeden D.P. “Papatyalar, hayata her zaman umutla bakmamı 
sağlıyor. Resmi yaparken, çocuklarımla birlikte yeniden, yeni bir gelecek kurmanın 
hayalini ve planlarını yaptım. Resimdeki papatyalar, olabildiğince gerçeğine yakın ve 
göze çarpar biçimde resmetmeye çalıştım. Hissettiğim duyguları, resmimi inceleyenlerin 
de yaşamasını onlara da aynı mesajı vermesini istedim” dedi.

Başka bir kadın konukevinde annesi ile birlikte hizmet alan S.A’nın karakalem tekniği 
ile yaptığı bebek resmi de 2022 takviminde yer aldı. Lisede grafik tasarımı bölümü 
okuduğunu söyleyen S.A, resim yapmayı çok sevdiğini dile getirdi. S.A. özellikle çocuk ve 
kadın resimlerine ilgi duyduğunu, lisans hayatına da bu alanda devam etmek istediğini 
ifade etti.

Takvimde resmi yer alan P.U., kırmızı kuş resmini özlemlerini yansıttığı için yaptığını 
belirtirken; E.D. ise buğday tarlasını mücadeleyi sembolize etmek amacıyla resmettiğini 
kaydetti.

Kadın konukevlerinden hizmet alan kadınların duygu dünyalarından süzülüp gelen 
resimlerden oluşan takvime, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü web sayfasından

“Kırmızı kuş, özlemlerimi yansıtıyor”

https://www.aile.gov.tr/ksgm/sayfalar/ksgm-takvi m/
ulaşılabiliyor.

Mart

Nisan

Mayıs
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Aile ve Sosyal 
Hizmetler 
Bakanlığı 

Kadının 
Statüsü Genel 
Müdürlüğü ve 

RTÜK İşbirliğinde 
Kadınlara 

Yönelik Medya 
Okuryazarlığı 

Eğitimi 
Gerçekleştirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından 2018-
2023 dönemi için hazırlanıp yürürlüğe konulan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi 
ve Eylem Planında beş temel politika ekseninden biri olan Medya alanında temel amaç 
‘Medyada Kadın Temsilinin İyileştirilmesini ve Güçlendirilmesini, Kadınların Medyayı 
Verimli Eleştirel Kullanımlarını Sağlamak’ olarak belirlendi.

Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez ve Taşra teşkilatında görevli her 
kademedeki kadın personele yönelik Medya Okuryazarlığı Eğitimleri çevrim içi olarak 
verilmeye başlandı.

Bu kapsamda ilk eğitim 20 Ocak 2022 tarihinde saat 14:00’de, Radyo Televizyon Üst 
Kurulu-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkan Yardımcısı Feyza Gizligider tarafından 
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez Teşkilatı ve Ankara İl Müdürlüğünde görevli 
personel katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Eğitimde, medya okuryazarlığının kapsamı ve medyanın zararlı içeriklerden sakınarak 
nasıl daha işlevsel kullanılabileceği ele alındı. Geleneksel ve sosyal medya içeriklerinin 
üretim ve tüketim aşamaları kapsamında bilgilendirme yapıldı. Yaklaşık bin personelin 
katılım sağladığı Eğitim sonunda katılımcıların soruları cevaplandırıldı.
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Sosyal
Yardımlar
Genel Müdürlüğü
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Sosyal Yardım 
Programlarında 
Aylık Ödemeleri 

Artırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan 
yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki yaşlı aylığının 1.084 
TL’ye, %40-69 arası engelli aylığının 865 TL’ye, %70 ve üzeri engelli aylığının 1.298 TL’ye, 
evde bakım yardımının 2.354 TL’ye ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesinin de 1.649 
TL’ye yükseldiğini açıkladı.

Bakan Yanık, Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle sosyal yardım 
modelleri kapsamındaki ödemelere ilişkin yaptığı açıklamada engelli ve yaşlı aylıkları, 
evde bakım yardımı ve çocuklar için ödenen SED ödemelerinin yapılan artışla birlikte hak 
sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Yaşlı ve engelli aylığı tutarlarının artırıldığına işaret eden Bakan Yanık, yaşlı aylığının 
828 TL’den 1.084 TL’ye, yüzde 40-69 engelli aylığının 661 TL’den 865 TL’ye, yüzde 70 ve 
üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığının da 991 TL’den 1.298 TL’ye yükseldiği 
bilgisini paylaştı.

18 yaş altı engelli yakını 
olan vatandaşlara 
ödenen engelli yakını 
aylığının da 661 TL’den 
865, TL’ye yükseldiğini 
kaydeden Bakan 
Yanık, ağır silikozis 
hastalarının aylığının 
1.819 TL’den 2.382 
TL’ye çıktığını açıkladı.
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Evde Bakım Yardımı 2.354 TL’ye Çıktı

Sosyal Ekonomik Destek ödemeleri arttı

Sosyal Hayata Daha Güçlü Entegre Olmalarını Amaçlıyoruz

Bakan Yanık, aylık ortalama 535 bin engelli vatandaşa evde bakım yardımı yapıldığının 
altını çizerek, 2022 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım yardımının 1.798 TL’den 
2.354 TL’ye çıkarıldığını kaydetti.

Çocukların, öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesini esas aldıklarını vurgulayan 
Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) 
hizmeti sunulduğunu kaydetti.

Bu kapsamda Bakan Yanık, “SED hizmetinde” çocuk başına yapılan ekonomik destek 
tutarı ortalama 1.259 TL’den 1.649 TL’ye yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına 
yapılan ödemelerin aylık ortalaması 1.964 TL’den 2.572 TL’ye çıkarıldı” dedi.

Uygulanan sosyal hizmet 
modelleri ile düşük 
gelirli birey ve ailelerin 
ihtiyaçlar doğrultusunda 
desteklendiğini vurgulayan 
Bakan Yanık, dezavantajlı 
durumdaki bireylerin çeşitli 
hizmet ve sosyal yardım 
modelleri ile desteklendiğini 
kaydeden Bakan Yanık şunları 
söyledi:

“Sosyal yardım 
programlarımızın aylık 
ödemelerini artırıyoruz. 
Sosyal hizmet modelleri 
kapsamındaki yaşlı aylığı 
1.084 TL’ye, %40-69 arası 
engelli aylığı ve engelli yakını 
aylığı 865 TL’ye, %70 ve üzeri 
engelli aylığı 1.298 TL’ye, evde 

bakım yardımı 2.354 TL’ye, Sosyal Ekonomik Destek (SED) 
ödemeleri de 1.649 TL’ye yükseldi.”

Ekonomik olarak desteklenen, çalışabilecek durumdaki 
birey ve aileleri üretim ile istihdama yönelik projelerle 
buluşturduklarını ifade eden Bakan Yanık, “Düşük gelirli 
vatandaşlarımızın bu projelerle ekonomik ve sosyal hayata 
daha güçlü şekilde entegre olmasını amaçlıyoruz.” dedi.

Doğal Gaz 
Yardımında 
Ödemeler 
Mart Ayında 
Başlayacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğal gaz desteğinde başvuruların Şubat 
ayının ikinci yarısında başlayacağını, ödemelerin de Mart ayının ikinci haftasından sonra 
yapılacağını açıkladı.

Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere sağlanan kömür yardımının yanı sıra hayata geçirilerek olan doğal 
gaz yardımına ilişkin bilgiler verdi.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara hali hazırda yakacak yardımı yapıldığını anımsatan Bakan Yanık, “Yakacak 
Yardımı adı altında hanelerimize kömür desteği sağlıyoruz. 2021 yılı içerisinde 1,8 milyon hanemize, 
toplamda 1,8 milyar TL kömür desteğinde bulunduk. Artık ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız talep etmeleri 
durumunda bu ısınma yardımını doğal gaz olarak alabilecek” dedi.

Doğal gaz desteğini hayata geçirmek için uzun süredir sahada çalışmalar yaptıklarını bildiren Bakan Yanık, 
“Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek için ülkemizin dört bir yanında sahada çalışmalar 
yapıyoruz. Doğal gaz desteği de bunlardan birisi. Doğal gaz altyapısı olup da kömür desteğinden 
yararlanan hanelerin talepleri bize ulaştı. Biz de bununla ilgili çalıştık. Isınma yardımını sadece kömür 
değil doğal gaz olarak yapma kararı aldık”  ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki aylarda başlayacak olan doğal gaz desteğinin teknik çalışmaları hakkında da bilgi veren 
Bakan Yanık şunları söyledi:

“Ülkemizde farklı iklim şartları bulunuyor. Haliyle ısınma desteğinin de bölgesel olarak farklılık göstermesi 
gerekiyor. Bunun için ısı ölçümleme çalışmaları yaptık. Tamamen teknik ve ısınma ölçüleriyle doğru 
orantıda bir dağılım gerçekleştirdik. Bu dağılım ölçeği çerçevesinde bölgelerimize ısınma desteği 
sağlayacağız” dedi.

Doğal gaz desteği ödemelerinde teknik çalışmaların tamamlanmak üzerinde olduğunu bildiren Bakan 
Yanık, “Doğal gaz desteğinde başvurular Şubat ayının ikinci yarısından itibaren, ödemeler ise Mart ayının 
ikinci haftasından sonra başlayacak. Bu yönde çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz” diye konuştu.

Bakan Yanık, doğal gaz desteğinden yararlanmak isteyen hanelerin e-Devlet üzerinden ve Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabileceğini belirtti.
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Kış 
Mevsiminde 

İhtiyaç 
Sahiplerine 
Yönelik 450 

Milyon TL 
Ek Kaynak 
Hazırlandı

Bakan Yanık: “Faz 
3 çerçevesinde 
ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımıza 
bugüne kadar 2 
milyar 386 milyon 
TL nakdi yardımda 
bulunduk” 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşların kış mevsiminden 
olumsuz etkilenmemeleri için 450 milyon TL’lik ek kaynak hazırladıklarını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Faz-3 programı kapsamında dönemsel 
ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yapılan nakdi yardım tutarının 2 milyar 386 milyon 
liraya ulaştığını açıkladı.

Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşları kış mevsiminin olumsuz etkilerinden korumaya yönelik 
çalışmaların aralıksız bir şekilde sürdürdüklerini bildirdi.

Hazırlanan ek kaynak ile önceliklerinin kış aylarındaki ihtiyaçların karşılanması olacağını ifade 
eden Bakan Yanık, bu kapsamda ilk etapta 220 milyon TL’nin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıflarına (SYDV) aktarıldığı bilgisini verdi.

SYDV’lere aktarılan kaynağın Ocak ve Şubat 
aylarına ilişkin olduğunu ifade eden Bakan 
Yanık, “Hazırladığımız ek kaynağın ikinci kısmı 
olan 230 milyon TL’sini ise Şubat ayı sonunda 
vakıflarımıza aktaracağız.” dedi.

Kış mevsiminin zorlu şatlarında vatandaşları 
yalnız bırakmamak için kaynaklarını 
kullandıklarını belirten Bakan Yanık, “Bu 
kapsamda ihtiyaç sahibi vatandaşların kış 
mevsiminden olumsuz etkilenmemeleri için 
450 milyon TL’lik ek kaynak hazırladık” dedi.

Bakanlığın sunmuş olduğu desteklerin 
ihtiyaçlar doğrultusunda daha etkin 
kullanılması için çalışmalar yaptıklarını 
belirten Bakan Yanık, “SYDV’lerimize her 
ay düzenli olarak kaynak aktarıyoruz. Bu 
doğrultuda ihtiyaç sahibi vatandaşlara ayni 
ve nakdi yardımlar yapıyoruz” dedi.

Bakan Yanık, Covid-19 pandemisi nedeniyle hayata geçirilen Salgın Sosyal Destek Programı ile 
dönemsel ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmaya devam ettiklerini bildirdi. E-Devlet üzerinden 
Faz-3 destek başvurusunun sürdüğünü belirten Bakan Yanık, son olarak 7 bin 341 haneye daha 
1.000 TL olmak üzere toplam 7 Milyon 341 Bin TL Faz 3 ödemesi gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Salgın Sosyal Destek Programı ödemeleri hızlı ve etkin bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını 
bildiren Bakan Yanık, “E-Devlet Kapısı üzerinden aldığımız başvurular ile yürüttüğümüz Salgın 
Sosyal Destek Programı Faz 3 çerçevesinde dönemsel ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bugüne 
kadar 2 milyar 386 milyon TL nakdi yardımda bulunduk” dedi.

Bakan Yanık,  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından dönemsel ihtiyaç sahibi 
olduğu değerlendirilen hanelere ödemelerin, başvuruları esnasında belirttikleri banka hesapları 
üzerinden ulaştırıldığını belirtti.

 Salgın Sosyal Destek Programı kapsamında, e-Devlet Kapısı üzerinden alınan başvuruların 
öncelikle merkezi veri tabanları üzerinden temin edilen bilgilerle ön eleme kriterlerine tabi 
tutulduğunu ifade eden Bakan Yanık, ön elemeden geçen başvuruların her il ve ilçedeki 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza sistem üzerinden iletilerek, yerelde dönemsel 
muhtaçlık değerlendirmesinin yapıldığını belirtti.
 
Bakan Yanık, diğer yandan salgının başladığı günden itibaren, Salgın Sosyal Destek Programları, 
Biz Bize Yeteriz Türkiye’m ve Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile yapılan yardımlarla 7,2 
milyon haneye salgın nedeniyle 11 milyar TL tutarında sosyal yardımı ulaştırdıklarını vurguladı.
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Ocak Ayı 
Yaşlı Aylığı ve 

Engelli Aylıkları 
Hesaplara 

Yatırılmaya 
Başlandı 

Ocak Ayına 
İlişkin Üç Nakdi 
Sosyal Destek 
Programı ile 
259 Milyon 
TL Ödeme 
Yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ocak ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli 
aylığını hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ocak ayına ilişkin üç nakdi sosyal destek 
programı ile ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 259 milyon TL ödeme yapılacağını bildirdi.

Bakan Yanık, Ocak ayına ilişkin yaşlı aylıkları ve engelli aylık ödemeleri ile ilgili açıklamalarda 
bulundu.

Ocak ayı içerisinde yaklaşık 640 milyon TL tutarında yaşlı aylığı yardımında bulunacaklarını 
kaydeden Bakan Yanık, ödeme dönemi içerisinde yaklaşık 495 milyon TL de engelli aylığı 
ödemesi yapacaklarını ifade etti.

Yaşlı ve engelli aylıkları kapsamında 1 milyar 135 milyon TL’yi aşan bir ödeme yapacaklarının 
altını çizen Bakan Yanık, “Ocak ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz. 
Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli 
politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli olarak sosyal yardım programları 
geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata 
tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, 
ekonomiden sosyal hayata her alanda engelli ve yaşlılarımızın yanındayız” ifadelerini 
kullandı.

Bakan Yanık, Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımları ile Çoklu Doğum Yardımı kapsamında Ocak 
ayında yapılan ödemelere ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yanık, “Şartlı Eğitim Yardımı” ile çocukların okula devam etmesi kaydıyla, ilk ve orta 
öğrenim çağında çocuğu bulunan ve sosyal güvencesi olmayan ailelere eğitim desteğinde 
bulunduklarını, “Şartlı Sağlık Yardımı” ile de 0-6 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere, 
Sağlık Bakanlığının belirlediği zamanlarda sağlık kontrollerini yaptırmaları kaydıyla düzenli nakdi 
yardımda bulunduklarını 
belirtti.

Çoklu doğum sonucu 
dünyaya gelen çocukların 
bulunduğu ihtiyaç sahibi 
hanelere de nakdi destek 
verildiğini kaydeden Yanık, 
“Bu kapsamda, Ocak ayına 
ilişkin bu üç sosyal yardım 
programlarımız ile 259 
milyon TL ödeme yapacağız.” 
ifadesini kullandı.
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Ocak 
Ayında 248 

Proje İçin 
99.4 Milyon 

TL Kaynak 
Ayrıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ocak ayında 248 sosyal yardım projesine yönelik 
toplamda 99.410.648 TL daha kaynak tahsis etti.

Bakanlık tarafından sokakta kalan evsiz, mekânsız ve kimsesiz kişiler tespit edilerek kamu 
misafirhaneleri, pansiyon, otel gibi yerlerde konaklatılmasına ilişkin Evsizlere Konaklama 
Projesi’nin yanı sıra çeşitli projeler sürdürülüyor.

Bu kapsamda ADEM (Aile Destek Merkezi), SODAM (Sosyal Dayanışma Merkezi) ile sosyal 
ve ekonomik hayatlarının iyileştirilmesine yönelik sosyal hizmet projeleri kapsamında 
Türkiye genelinde ihtiyaç sahiplerinin bulunduğu yerlerdeki SYD Vakıflarına Ocak ayında 
248 sosyal yardım projesine yönelik 99.4 milyon TL daha kaynak tahsis etti.
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Şehit Yakınları 
ve Gaziler
Genel Müdürlüğü
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Bakan 
Derya 
Yanık, 

Sarıkamış 
Şehitlerini 

Anma 
Törenine 

Katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Esir olmayı kabul etmeyen bu milletin 
kahramanlık destanları, her türlü tehdide karşı bize direnme gücü verecek ve bizden 
sonraki nesillere müthiş bir ilham kaynağı olacaktır.” dedi

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı’nın 107. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde 
yürüyüş düzenlendi.

Türkiye’nin birçok ilinden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda vatandaş, sabahın erken 
saatlerinde “Şühedanın İzinde” temasıyla düzenlenen anma etkinliğine katılmak üzere, Sarıkamış 
ilçesinin Soğanlı ve Alla hu Ekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi’nde bir araya geldi.

Anma programına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve il protokolü de katıldı.

Ellerinde Türk bayrakları bulunan binlerce kişi şehitler için dua ettikten sonra Ay Yıldızlı Tören 
Alanı’na yürüdü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yürüyüş sonrası Ay Yıldızlı Tören Alanı’nda 
düzenlenen anma programında yaptığı konuşmada, Sarıkamış Harekâtı döneminde düşmanla 
savaşmak için binlerce gencin askere çağrıldığını hatırlattı.
Ecdadın şehadete yürüdüğü harekâttan bahseden Yanık, “Bundan tam 107 yıl önce Alla hu Ekber 
Dağları’nı örten kara kış, yüzlerce vatan evladını bağrına aldı.

1.Dünya Savaşı’nda birden fazla cephede bağımsızlık savaşı veriyorduk. O yılın ağustos ayında 
seferberlik ilan edilmiş, binlerce gencimiz askere çağrılmıştı. Bu çağrıya kulak veren vatan 
sevdalısı Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez binlerce gencimiz vardı, sayı çoktu ama mühimmatımız 
az, teçhizatımız yetersizdi.” dedi.
Yanık, destek için gelen gemilerin ise Zonguldak’ta batırıldığını belirterek, bu nedenle Sarıkamış’ta 
düşmanla çarpışan askerlerin yazlık kıyafetlerle mücadelesini sürdürdüğünü anımsattı.
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“Düşmana karşı yürürken bir an tereddüt etmediler” “Aydınlık gelecek, ecdadını hakkıyla yâd edenlerin olacaktır”

Vatan toprağını 
korumak için yola 
çıkanların, sıla 
hasretini ve aile 
özlemlerini bir kenara 
bıraktığını ifade eden 
Yanık, şunları kaydetti:

“Destek için üç gemi 
İstanbul’dan yola 
çıktı. Askerlerimize, 
Trabzon Limanı’na 
mevsime uygun elbise 
getirecekti. O üç gemi 
Zonguldak açıklarında 
batırıldılar. Maalesef 
ne teçhizat gelebildi 
ne mühimmat. Henüz 
Yemen’den yeni 
dönmüş nice yiğit 

gencimiz, hiçbir mazeret tanımadan yazlık elbiselerle şu arkada gördüğünüz dağlara 
geldiler. Bu sarp dağlara, sevdikleriyle özlem gidermeden, sıla hasretiyle dolu kalpleriyle 
çıktılar. Soğuğa ve düşmana karşı yürürken bir an tereddüt etmediler. Bu güneşli 
havada, bir bahar havasında bu kadar kalın kıyafetlerle eğer durabiliyorsak, bundan 107 
yıl önce kara kış şartlarında o tipide, o genç askerlerimiz, Mehmetçiklerimiz buralarda 
nasıl vatan müdafaası yaptı? Sadece küçücük bir kıyaslama bile o gün ki şartların ne 
kadar zor, ne kadar çetin olduğunu bize aslında ifade ediyor.”

Kara kışta engel tanımadan düşman üzerine yürüyen gençlerin, mukaddes vatan 
toprağını korumayı hedeflediğini vurgulayan Yanık, bu hedefin onları motive ettiğini dile 
getirdi.

Ecdadın, vatan toprağına uzanan elleri kırmayı amaçladığını aktaran Yanık, “22 
Aralık’ta harekete geçen askerimiz, yollarını kesen kar ve tipiye rağmen göğüs göğüse 
çarpışmaktan hiç vazgeçmedi. Soğuk hava nefeslerini keserken, yılmadılar. Bu dağlarda 
bembeyaz bir destan yazdılar. Her yıl aralık ayında Allahuekber Dağları’nda buzdan 
abideler haline gelen binlerce yiğidimiz için sönmez bir ateş içimizi yakar. Soğuk belki 
de ilk defa bu kadar yakıcı olmuştur.” ifadelerini kullandı.

Yanık, gençlerin ecdadın kahramanlıklarını iyi bilmesi gerektiğini vurgulayarak, 
Sarıkamış, Çanakkale, Dumlupınar, Sakarya, Kurtuluş Mücadelesi ile FETÖ’nün hain 15 
Temmuz darbe girişiminde verilen mücadelenin önemine işaret etti.

Sarıkamış’ta anma etkinliklerine katılanların, gelecek nesillere ecdadın verdiği özgürlük 
mücadelesini anlatmasını isteyen Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Nitekim her durumda, her şartta, her zaman bunu ortaya koyduk, koyuyoruz. Özellikle 
buradaki havayı soluyan bizler, geçmişten geleceğe yürüdüğümüz bu yolların anlattığı 
özgürlük mücadelesini, gelecek nesillere aktarmayı bir görev biliyoruz. Esir olmayı kabul 
etmeyen bu milletin kahramanlık destanları, her türlü tehdide karşı bize direnme gücü 
verecek ve bizden sonraki nesillere müthiş bir ilham kaynağı olacaktır.

Bir milletin en büyük gücü, geleceğini inşa ederken geçmişe bağlı olmaktır. Tarihimiz 
bize yol gösterir, nereden gelip nereye gittiğimizi gösterir, milletçe kenetleyen, birlik 
beraberliğimizi pekiştiren ilkeleri hatırlatır. Ben inanıyorum ki aydınlık gelecek, ecdadını 
hakkıyla yâd edenlerin, o izleri kaybetmeyenlerin olacaktır.”
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Bakan 
Derya 
Yanık, 
Sarıkamış 
şehitleri 
anısına 
yapılan 
kardan 
heykellerin 
açılışına 
katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, kardan heykellerin açılış etkinliğinde yaptığı 
konuşmada “Geçmiş ve gelecek arasında sahici, gerçekçi anlamlı, anlam bağı olan bir 
köprü oluşturmaya çalışıyoruz.” dedi

Sarıkamış Harekatı’nın 107. yılı anma etkinlikleri kapsamında Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 
şehitler anısına yapılan kardan heykellerin açılışı gerçekleştirildi. 1. Dünya Savaşı’nda 
Osmanlı ordusunun, esaret altındaki toprakların kurtarılması amacıyla düzenlediği 
Sarıkamış Harekatı’nda 107 yıl önce şehit olan askerleri temsilen, Cıbıl tepe Kayak 
Merkezi’nin 1. etap oteller bölgesine İl Özel İdaresi ekiplerince taşınan 200 kamyon karla 
heykeller yapıldı.

Valilik, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Belediyesinin katkılarıyla, Kafkas Üniversitesi Kazım 
Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Muhammet Hanif’i 
Zengin’in koordinasyonunda yapılan çalışma, bu yıl “Karı yorgan edenler” temasıyla 
düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu, 10 kişilik ekibin hazırladığı kardan heykellerin açılışını yaptı. Heykellerin 
üzerine örtülü Türk bayrağını kaldıran katılımcılar, karanfiller bıraktı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, açılışta yaptığı konuşmada salgından sonra 
tekrar ecdatla ve şehitlerle buluşmak için çok özel bir program hazırlamaya gayret ettiklerini 
anlattı. Sarıkamış’ın neredeyse hiç toprağa dokunmadan şühedanın sesini duydukları bir 
yer olduğunu dile getiren Yanık, “O bakımdan hepimiz için tarihimizde önemli, çok özel 
bir yer tutuyor. Özellikle Doğu Cephesi içerisindeki önemini de kavradığımızda, çok daha 
farklı bir yerde durduğunu biliyoruz.” dedi.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Yanık, şunları kaydetti:

“Gençlerimiz açısından geleceğe dönük projeksiyonlarını oluşturmaları, tarihin 
neresinde duruyorlar ve tarihin neresinden olacaklar şuurunu öğrenmeleri, fark 
etmeleri ve idrak etmeleri açısından bu programlar çok önemlidir. Bizler inşallah 
bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sarıkamış’ın ruhuna, Sarıkamış’ta şehit 
verdiğimiz dedelerimizin maneviyatına uygun bir şekilde onları anlamaya, hatırlamaya 
aslında hiç unutmamaya devam edeceğiz. Geçmişi bilmeden geleceği kurmanın 
mümkün olmayacağına inanan insanlarız ve bunun için geçmiş ve gelecek arasında 
sahici, gerçekçi, anlam bağı olan bir köprü oluşturmaya çalışıyoruz. Bu yolda da 
çalışmalarımıza hep birlikte devam edeceğiz.”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da “Bu medeniyeti ecdattan 
aldığımız o güçlü köklerle yarınlara, geleceğe yine gençlerimizle birlikte taşımanın 

kararlılığındayız. 
Bunun mücadelesini 
hep birlikte veriyoruz. 
İnanıyorum ki her 
zaman olduğu gibi bu 
anlamlı haftada da 
gençlerimiz bu şuur, 
ruh ve motivasyonla 
yarınlara 
yürüyecekler. 
Bugünlerin güçlü 
Türkiye’si için yine 
tıpkı bugün olduğu 
gibi el ele, omuz 
omuza vereceğiz ve 
mücadelemize devam 
edeceğiz. Bu kutlu 
miras bu anlamlı 
emanet hepimize 
olan bir emanet. Bu 
kutlu mirası bizlere 
bırakan Sarıkamış 
şehitlerimizi, 
gazilerimizi, ahirete 
irtihal edenleri rahmet 
ve minnetle, saygıyla 
yâd ediyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

“Bir köprü oluşturmaya çalışıyoruz”
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Aile ve 
Sosyal 

Hizmetler 
Bakanı 

Derya 
Yanık 

Kars’ta 
şehit 

ailelerini 
ziyaret etti

Sarıkamış Harekâtı’nın 107. yılı 
etkinliklerine katılmak üzere 
Kars’a giden Bakan Derya 
Yanık, 2007’de Şırnak’ta şehit 
olan Piyade Onbaşı Turgay 
Salğar’ın ailesini ziyaret etti. 
Bakan Yanık, baba Tuncay ve 
anne Güler Salğar ile sohbet 
etti, sorunlarını dinledi. 

Buradan Yeni Mahallesi’ne 
geçen Yanık, 1987’de Şırnak’ta 
şehit olan Jandarma Er 
Abdulbaki Kurcak’ın ailesine 
ziyarette bulunarak, baba 
Efo ve anne Cemile Kurcak ile 
görüştü.

Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, 
Türkiye Harp Malulü Gaziler 
Şehit Dul ve Yetimleri Derneği 
Genel Başkanı Mustafa Işık ve 
şube başkanları ile çevrimiçi 
toplantı gerçekleştirdi.

Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği 
Genel Başkanı Mustafa Işık ve şube başkanları ile çevrimiçi toplantı gerçekleştirdi.
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