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Emine Erdoğan 
Hanımefendi 

ve Bakan Derya 
Yanık, Geleceği 
Yazan Kadınlar 

İklim Fikir 
Maratonu Ödül 

Töreni’ne Katıldı

Emine Erdoğan, kadınların iklim değişikliğiyle mücadelede son derece etkin aktörler 
olduğunu belirterek, “Doğanın bozulmasından ve olumsuz çevre koşullarından tüm 
dünyada en çok kadınlar etkileniyor. Ama aynı anda fırsat verildiğinde doğayı kurtaracak 
olan da yine kadınlardır.” dedi

Emine Erdoğan Hanımefendi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Turkcell, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile TOBB Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğinde Turkcell Küçükyalı 
Plaza Konferans Salonu’nda düzenlenen Geleceği Yazan Kadınlar Projesi’nin İklim Fikir Maratonu 
Ödül Töreni’ne katıldı. Burada konuşan Erdoğan, Geleceği Yazan Kadınlar Projesi’nin, bugüne kadar 
birçok kadının hayatını değiştirdiğini, büyük bir örneklik teşkil ettiğini belirterek, Turkcell’e, TOBB ve 
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’na teşekkür etti. Kadınların, teknoloji dünyasına tasarlayanlar olarak 
katılması için uzun zamandır büyük emek verildiğini dile getiren Erdoğan, bu çabanın meyvesini 
güzel bir gelecek olarak toplayacaklarına inandığını söyledi.

İklim değişikliğinin gündelik yaşamdan kopuk, uzak bir konu 
olmadığının altını çizen Erdoğan, şöyle devam etti:

“Attığımız her adım iklim değişikliğinin konusudur. Bireyden 
topluma, toplumdan hükümetlere, herkese düşen büyük sorumluluklar var. 21. yüzyılda ekonomi, 
kalkınma ve enerji gibi alanlar, ağırlıklı olarak çevre politikalarıyla şekillenmek zorunda. Çünkü 
insanlığın geleceğe adım atabilmesi, iklim değişikliği ile verdiğimiz mücadeleyi kazanmamıza bağlı. 
Nasıl ki geçmiş, insanlığın ortak mirasıysa, gelecek de insanlığın ortak umududur. Bu umuda hep 
birlikte sahip çıkmalıyız.”

Kadınların sürece katılmalarını çok önemsediğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

“Kadınlar iklim değişikliğiyle mücadelede son derece etkin aktörlerdir. Doğanın bozulmasından 

Emine Erdoğan, Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma 
hedefini ilan ettiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu çerçevede, yatırımdan üretime, ihracattan istihdama kadar geniş bir 
alanda dönüşüm dönemi başlamış oldu. Bu vizyonun, 7’den 70’e herkes 
tarafından sahiplenilmesi son derece önemli. O nedenle, bilinçli tüketim şuurunu aşılayan Sıfır Atık 
Projesi’nin büyük bir adım olduğunu söylemek isterim. 2023’te sıfır atığı tüm Türkiye’de yaygınlaşmış 
hale getirmeyi hedefliyoruz. Uygulamanın başladığı 2017 yılından bugüne kadar yaklaşık 24,2 
milyon ton geri kazanılabilir atık ekonomiye kazandırıldı. Geri kazanım oranımız yüzde 22,4’e çıktı. 
Ücretli plastik poşet uygulamasıyla bugüne kadar 354 bin ton plastik atığın oluşumu engellendi. 
Tüm bunlar, ülkemizin ve dünyanın geleceğine büyük yatırımlardır.”

“Kadınların karar verici mekanizmada olması doğa 
dostu sonuçlar üretiyor”

“Sıfır Atık Projesiyle geri kazanım oranımız yüzde 
22,4’e çıktı”

22,4

ve olumsuz çevre koşullarından tüm dünyada en çok kadınlar etkileniyor ama aynı anda fırsat 
verildiğinde doğayı kurtaracak olan da yine kadınlardır. Birçok ülkede kadınlar, doğal kaynakları 
kullanan ve yöneten konumdalar. Tüm dünyada tarım üretiminin neredeyse yüzde 80’i kadınların 
elinde gerçekleşiyor. O zaman kadınların bilhassa karar verici mekanizmalarda yer alması gerekliliği 
tartışmasız bir gerçektir. Araştırmalar, kadınların karar verici mekanizmada olmasının, doğa dostu 
sonuçlar ürettiğini söylüyor. Mesela, kadınların sosyal ve politik olarak iyi konuma sahip olduğu 
ülkeler yüzde 12 daha düşük karbon emisyonu üretiyor. Başka bir araştırmada kadınların, karbon 
emisyonunu küresel olarak azaltan sürdürülebilir yakıt kaynaklarına yöneldiği tespit edilmiş. 
Kısacası, kadınların tüketmeden üreten, üretmek için kullandığı kaynağı ikame etmek isteyen bir 
tarafı var. İşte bu ruh, kadınların lider olduğu şirketlerde, çevreye sıfır zarar ilkesinin daha sağlam 
tutunmasının da sebebi.”

Emine Erdoğan, yeşil ekonomiye geçişin ancak kadınların yüksek orandaki katılımıyla mümkün 
olduğuna işaret ederek, “Yeşil ekonomi, konulara bütüncül bakmayı, doğaya dost bir kalkınmanın 
talibi olmayı gerektirir. Yenilenebilir enerji, temiz teknoloji, gelişmiş atık yönetimi, tarım, orman ve 
balıkçılığın sürdürülebilir olması gibi nice konu kadınların ilgisini bekliyor. Kadınlarımızın yarışmaya 
gönderdiği bunca proje beni ümitvar kıldı. Kadınlar, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevredeki hayati 
rollerinin farkına vardıkça dünyanın günden güne iyileşeceğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.
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“Kız çocuklarının Geleceği Yazan Kadınlara 
dönüşmelerini istiyoruz”

“Kadınların bilgi üretim süreçlerine dahil olması 
büyük önem arz ediyor”

“Öğrenmeye açık herkesi desteklemeye 
çalışıyoruz”

Bakan Derya Yanık, burada yaptığı konuşmada, kadınların asıl 
yaptıkları işin geleceği yazmak olduğunu ifade ederek, Turkcell 
Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu’nun kadın istihdamı ve 
yazılımcı sayısıyla ilgili verdiği rakamlardan heyecan duyduğunu 
söyledi.

Dünyada okuryazarlık sayısı itibarıyla kız çocuklarının son derece 
geride ve dezavantajlı olduğu bir durumda Türkiye’de Geleceği 
Yazan Kadınlar Projesi’ni oluşturduklarını aktaran Yanık, “Kız çocuklarının Geleceği Yazan Kadınlara 
dönüşmelerini istiyoruz. Bunun hepimizin burada bulunan ve bulunmayan pek çok paydaşın ama her 
şeyden önemlisi Sayın Cumhurbaşkanımızın, çok kıymetli Hanımefendinin kadınlara inanmasıyla, 
onları hayatın her alanında sosyal hayatta, siyasal hayatta, eğitim hayatında, istihdam hayatında 
görmek istemeleri ve bunu teşvik etmeleriyle doğru orantılı olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, konuşmasını 
şöyle sürdürdü:

“Hükümetimiz geçen 20 yıl boyunca kadınların 
güçlendirilmesi konusunu öncelikli politikaları 
arasına aldı. Bu doğrultuda Ulusal Eylem Planlarında kız çocuklarının eğitimi ve kadınların 
güçlenmesine yönelik çok ciddi adımlar attık. 2019-2023 yılları arasını kapsayan 11. Kalkınma 
Planımızda ülkemizin milli teknoloji hamlesiyle uluslararası düzeyde rekabet gücümüzü 
kazanmaya, artırmaya yönelik stratejiler geliştirdik. Bunun yanı sıra 2022 Cumhurbaşkanlığı Yıllık 
Programı’nda da kız çocuklarının fen, teknoloji, mühendislik, matematik alanlarındaki mesleklere 
yönlendirilmesine ilişkin yaygınlaştırma çalışmalarımız sürüyor. Bakanlık olarak eğitime özel bu 
gündemi de yakından takip ediyor, öğrenmeye açık herkesi desteklemeye çalışıyoruz.”

Yanık, İklim Fikir Maratonu’nda projeleriyle yarışan, ödül alan ve 
almayan tüm kadınların, bu önemli vizyonun bir parçası olduklarını 
ve peşinen kazandıklarını dile getirdi.

Teknolojinin hızla gelişmesinin doğurduğu imkanların herkesi 
doğrudan etkilediğine işaret eden Yanık, bu noktada sosyal 
adaleti ve toplumsal refahı sürdürebilmek adına yeni stratejiler 
geliştirmeleri gerektiğini belirtti. Bilgi teknolojilerinin çağın 
yükselen değeri haline geldiğine dikkati çeken Yanık, şöyle devam 
etti:

“Öte yandan bu şartlar altında insanların 
duygularını ve manevi değerlerini muhafaza 
etmesinin de önemi artıyor. Kazananın her 
şeyin sahibi olduğu bir anlayışla yaşayan 
toplumların aksine bizler kardeşlik ruhuna 
sahip çıkmayı çok önemli ve öncelikli bir değer 
olarak görüyoruz. Bu noktada nüfusumuzun 
yarısını oluşturan kadınların bu alanda da 
bilgi üretim süreçlerine dahil olmasının büyük 
önem arz ettiğini düşünüyoruz. İşte Geleceği 
Yazan Kadınlar Projesi bu aşamada daha 
kıymetleniyor.”
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Bakan Derya 
Yanık 

Batman’da 
Sivil Toplum 
Buluşmaları

5’inci 
Toplantısına 

Başkanlık Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ülkemiz içinde terör örgütlerinin artık 
can çekiştiğini belirterek, “Hükümet olarak büyük bir kararlılıkla, ülkemizin düzenini 
ve huzurunu perçinleyecek, terör örgütlerine ve destekçilerine rağmen bölgenin en 
istikrarlı ülkesi olmaya devam edeceğiz. Bugün topraklarımızda bombalar patlamıyor, 
terör örgütü PKK gençleri ve çocukları kandırıp yahut kaçırıp kendisine militan olarak 
devşiremiyorsa bunda bu kararlılığımızın etkisi çok açıktır.” dedi

Bakan Derya Yanık, bir dizi ziyaret için gittiği Batman’da 5’incisi gerçekleştirilen Sivil Toplum 
Buluşmaları toplantısına başkanlık etti. Burada yaptığı konuşmada, şehit ve gazilerin birlik ve 
beraberliğin en büyük nişanesi olduğunu belirterek, bugün dünyanın 30 ayrı ülkesinde şehitlikleri 
bulunduğunu, 30 ayrı ülkede Türk milletinin onurunun yaşatıldığını ifade etti. Bakan Yanık, şunları 
söyledi:

“Ülkemiz içinde terör örgütleri artık can çekişiyor. Hükümet olarak büyük bir kararlılıkla, ülkemizin 
düzenini ve huzurunu perçinleyecek, terör örgütlerine ve destekçilerine rağmen bölgenin en 
istikrarlı ülkesi olmaya devam edeceğiz. Bugün topraklarımızda bombalar patlamıyor, terör örgütü 
PKK gençleri ve çocukları kandırıp yahut kaçırıp kendisine militan olarak devşiremiyorsa bunda bu 
kararlılığımızın etkisi çok açıktır. Sınır ötesinde görev yaparak terör örgütü PKK’nın ve diğer terörist 
unsurların ülkemize sızmasını engelleyen kahraman askerlerimize saygılarımı ve hürmetlerimi 
sunuyorum. Ülkemizin huzurunu sağlamak üzere görev yapan güvenlik güçlerimize, askerimize, 
polisimize, korucularımıza selamlarımı ve minnetlerimi ifade ediyorum.”

Artık terör örgütlerinin bu topraklarda yaşayan kimseye bir faydası ya da vaadi olamayacağının 
açıkça ortaya çıktığını vurgulayan Yanık, etnik kimlikler kullanılarak bölge halkına en büyük zararın 
bu örgütler tarafından verildiğini, bölgenin gelişmesi, güçlenmesi ve zenginleşmesinin önüne 
geçmek için her türlü terör unsurunun kullanıldığına dikkati çekti.

Sağlanan huzur ortamıyla bugün Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin turistlerin ziyaret ettiği, 
istihdamın arttığı, halkının güven içinde gelecek hayalleri kurduğu, gelişmeye açık bölgeler arasında 
yer aldığını aktaran Yanık, bölgenin güvenliği ve huzuru için canlarından geçen şehitler ve gazilerin 
payını kimsenin inkâr edemeyeceğini bildirdi.

Bakanlık olarak sundukları birtakım hizmetlerle, şehit 
yakını, gazi ve gazi yakınlarının mutlu, huzurlu ve güvenli 
bir şekilde hayat sürmelerini sağlamak üzere manevi, 
ekonomik ve sosyal desteklere kolayca ulaşabilmelerini 
sağlamaya çalıştıklarını belirten Yanık, bu anlamda 219 
bin 407 kişilik büyük bir aileye hizmet ettiklerine işaret 
etti. Yanık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu ailenin 12 bin 461 şehidi vatanımızın bağımsızlığı, 
milli ve manevi değerlerimizin korunması adına canlarını 
feda ederek cennetle müjdelenenler arasında yerlerini 
aldılar. 30 bini aşkın şehit yakınımız ise onların aziz 
hatıralarına layık olmaya çalışıyorlar. Ülkemize yönelen 
her türlü tehdide karşı kendini siper eden 37 bine yakın gazimiz ve onların 78 bini aşkın yakını da 
bu büyük ailenin en saygıdeğer üyelerinden. Bunların yanında, 9 bin 342 vazife malulü ile 26 bin 
814 vazife malulü yakınına da Bakanlık olarak hizmetlerimizden faydalananlar arasında. Hain terör 
saldırılarına maruz kalarak yaralanmış 701, vefat etmiş 4 bin 408 sivil ile 5 bin 770 sivil yakını olmak 
üzere toplam 219 bin 407 kişiye hizmet veriyoruz. AK Parti hükümetleri olarak şehit yakını, gazi 
ve gazi yakınlarımız için sağladığımız istihdam imkanlarını daha da genişlettik. Bu milletin varlığı, 
bekası, geleceği, güvenliği için canını vermiş şehitlerimize, onların ailelerine, gazilerimize, onların 
yakınlarına hizmet etmek bizim için önemli.”

Son zamanlarda düne kadar şehit yakınlarının adını ağzına almayanların, gazilik nedir aklının 
köşesinden geçmeyenlerin, birdenbire şehit yakınlarını ve gazileri hatırladıklarını gördüklerini 
söyleyen Yanık, “Bunu gündelik siyasetin bir kavga başlığı haline getirmeyi düşünenler varsa buna 
önce biz bakanlık olarak ve elbette ki sizler şehit yakınları ve gaziler olarak muhakkak suretle bir 
karşı duruşumuzun olacağını, buna izin vermeyeceğimizi, bu tertemiz alanı hiçbir türlü tartışmanın 
ne siyasi ne bir takım nüfus simsarlıklarının tarafı haline getirmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“Sağladığımız istihdam imkanlarını 
daha da genişlettik”
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Yanık, Batman Belediyesi Kadın İş Geliştirme Merkezi’nin açılışına 
katıldı

Kadın kooperatiflerinin sayısı arttı

Batman’daki temaslarını 
sürdüren Bakan Yanık, daha 
sonra Aile Destek Merkezi’nde 
incelemelerde bulundu, 
kursiyer kadınlarla sohbet etti. 
Batman Belediyesi Kadın İş 
Geliştirme Merkezi’nin açılışına 
da katılan Yanık, burada yaptığı 
konuşmada, merkezin hayırlı 
ve bereketli üretimlere vesile 
olmasını diledi.

İş hayatında kadınların biraz 
daha fazla yer almasının özellikle 
disiplin ve sorumluluk anlamında 
çok etkisi olacağını belirten Yanık, 
“Kadınların hayatın her alanında yer alması ve fırsat eşitliğinin sağlanması AK Parti hükümetleri 
olarak her zaman önceliklerimiz arasında yer aldı.” ifadelerini kullandı.

Batman’da kadınların Çok Amaçlı Toplum, Aile Destek ve İş Geliştirme Merkezleri vasıtasıyla 
desteklenmesini önemli bulduklarına işaret eden Yanık, “Bölgenin, senelerce terör örgütünün 
pençesinde, gelişmesinin ve refahının önündeki engelleri bu sayede teker teker kaldırıyoruz. 
Bölgede huzur ve güvenin tesisiyle ekonomik istikrarın, öncelikle bölge halkına fayda sağladığına 
akabinde ülkemizde katma değer oluşturduğuna şahit oluyoruz.” ifadelerini kullandı.
Yanık, tüm çalışmalarında ana motivasyon kaynağının geleceğe güçlü ve müreffeh bir Türkiye 
bırakmak ve ülkenin gelecekte dünyanın söz sahibi ülkeleri arasındaki konumunu pekiştirmek 
olduğuna dikkati çekerek, bu doğrultuda dezavantajlı tüm kesimleri güçlendirmek için çaba sarf 
ettiklerini vurguladı.

Ele ele vererek birçok sorunun üstesinden gelebileceklerini ve çocuklara daha iyi yarınlar 
sunacaklarını dile getiren Yanık, şunları kaydetti:

“Bu amaca ulaşmak üzere yaptığımız çalışmalardan biri de Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve 
Eylem Planımız oldu. Ayrıca Ticaret Bakanlığı, İŞKUR, KOSGEB, çeşitli sivil toplum kuruluşları da 
kadın girişimciliği alanında önemli çalışmalar yürütüyor. Bakanlık olarak bizler de bu faaliyetlere 
kimi zaman destek sağlayarak kimi zaman doğrudan eşlik ederek dahil oluyoruz ve her zaman 
iş birliği içinde hareket ediyoruz. Kadın girişimciliğinin geliştirilmesinde kadın kooperatiflerinin de 
ayrı bir öneminin olduğu kanaatindeyiz. Kadın kooperatiflerinin sayılarının artırılması, kurumsal 
kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile 
Ticaret Bakanlığı ortaklığında Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü’nü 30 Ekim 
2018’de imzaladık. Protokolü, 12 Temmuz 2021’de iki yıl süreyle yeniledik ve tekrar çalışmalarımıza 
kaldığımız yerden devam ediyoruz. Protokolün yerelde uygulanması kapsamında, Bakanlığı 81 il 
müdürlüğü koordinasyonunda Kadın Kooperatifleri Çalışma Grupları oluşturduk.”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çalışma 
gruplarıyla 825 çalıştay, eğitim ve bilgilendirme toplantısı 
gerçekleştirerek 39 bin 305 kişiye ulaştıklarını, 378 kadın 
kooperatifini ziyaret ederek 525 yeni kadın kooperatifi 
kurulmasını teşvik ettiklerini bildirerek, Bakanlık görevini 
devraldığında 400 olan kadın kooperatifi sayısının bugün 
itibarıyla 571 olduğuna işaret etti. Batman’da da 13 kadın 
kooperatifinin faaliyete geçtiğini anlatan Yanık, sözlerini 
şöyle tamamladı:

“Kooperatifler Anadolu’da yüzlerce yıldır varlığını sürdüren ve bizim kültürümüze ait özgün yapılar. 
Sadece ticari değil, insani yanı da çok güçlü olan birliktelikler. Anadolu’da kooperatiflerin tarihini 
Bacıyan-ı Rum’dan başlatmak mümkündür. Kadınların birbirlerine destek oldukları, aile ekonomisine 
katkı sağlarken sosyalleştikleri ve üretkenliklerini ortaya çıkardıkları bu meclisler, günümüzde 
kadınların potansiyelini yurt dışına taşıyacak özelliklere sahipler. 

Bacıyan-ı Rum, sadece kadınlara bir şeyi nasıl yapacağını öğreten değil aynı zamanda ahlak, 
davranış mektepleri. Biz her zaman kendisi için istediğini başkaları için de isteyen insan karakterini 
inşa eden bir kültürün çocuklarıyız. Dolayısıyla bugün de kooperatiflerimizi sadece bir şeylerin 
yapıldığı değil, kadınların birbirine dostluk, arkadaşlık ettiği, dayanışma gösterdiği, omuz verdiği, 
destek olduğu birer okula dönüştürme yükümlülüğüz var. İnşallah bunu buralarda hep birlikte el 
ele, beraber yerine getireceğiz, başaracağız ve buradan hem Anadolu kültürünün o taşıdığı has 
mayanın ne olduğunu hem de üretmenin aslında dayanışmayla ne kadar daha kolay olduğunu hem 
kendimize hem ülkemize hem de dünyaya göstereceğiz.”

Daha sonra açılışını yaptığı 
merkezi gezen Bakan Derya 
Yanık, Valiliğe geçerek, Vali ve 
Belediye Başkan Vekili Hulusi 
Şahin ile görüştü, ilde yürütülen 
çalışmalarla ilgili bilgi aldı. AK 
Parti Batman İl Başkanlığını 
ziyaret eden Yanık’ı parti 
binası önünde İl Başkanı Akif 
Gür, yönetim kurulu üyeleri ve 
partililer karşıladı.

Ziyaret kapsamında, görevi 
başında şehit olan Abdulrezzak 
Kanat’ın ailesini ziyaret eden 
Bakan Derya Yanık, Batman Kız 
Çocuk Evindeki çocuklarla da 
bir araya geldi.
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Bakan Derya 
Yanık, Kanal 7 

Canlı Yayınına 
Katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kanal 7 Televizyonu’nda yayınlanan 
“Başkent Kulisi” programında Mehmet Acet’in sorularını yanıtladı

Doğalgaz desteğin ilişkin bilgi veren Bakan Yanık, geçen yıl 1,8 milyon haneye yaklaşık 1,8 milyar liralık 
kömür desteği sağladıklarını belirtti. Doğal gazda ise 4 milyon hanenin destekten yararlanabilmesine 
yönelik altyapı çalışmalarını oluşturduklarını kaydeden Yanık, doğalgaz desteğine ilişkin başvuruları 
şubatın ikinci yarısında alacaklarını, marttan itibaren de ödemeleri yapmaya başlayacaklarını dile 
getirdi. Bakan Yanık, olabildiği kadar hakkaniyetli ve dengeli bir dağılım olmasını arzu ettiklerini, 
Türkiye’nin ısıl haritasına göre dağılım yapacaklarını ifade etti.

Bakan Derya Yanık, vatandaşın yaşadığı yere göre yıllık 450 ila 1.150 lira arasında değişen bir ısınma 
desteği olduğunu ifade ederek, “Ödemelerimizi mart ve ekim aylarında olmak üzere 2 taksitle 
yapacağız. Bu ödemeleri elektrik ve diğer desteklerden farklı olarak doğrudan doğruya hak sahibinin 
PTT kartına nakit olarak yatıracağız kendisi faturasını ödemeye gittiğinde orada kullanacak. Doğalgaz 
desteğiyle alakalı toplamda yıllık 3 milyar lira gibi bir kaynak aktardık. 4 milyon haneye ulaşmayı 
hedefliyoruz” dedi.

Yanık, şehit yakınları ve gaziler için toplanan fonların kullanımı 
konusuna hassasiyetle yaklaştıklarını belirterek, muhalefetin bu 
alanı istismar ettiğini söyledi. Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler 
Dayanışma Vakfı’nın bir çatı vakıf olduğunu belirten Yanık, her 
ne kadar 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kurulmuşsa da 
sadece 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine değil, Türkiye’deki 
bütün şehit yakınlarına ve gazilere yönelik çalışmalar yaptığını 
dile getirdi.

Bakan Yanık, şunları söyledi: 

“Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, 13 Temmuz 2019 tarihinde Resmi Gazetede 
yayınlanan bir kararla doğrudan Cumhurbaşkanımız tarafından kuruldu. 15 Temmuz Dayanışma 
Kampanyası’nda 310 milyon lira toplamışız. İstanbul Beşiktaş’taki terör saldırısı sonrası düzenlenen 
kampanyada 52 milyon lira toplamışız. Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit ve gazi olan askeri personel 
için 2 milyon lira kampanyada toplanmış. Bunların her birisi şartlı bağıştır. Vakıfta şartlı bağış şudur; 
bağışlanan miktarı sadece bağışlanma amacına kullanabilirsiniz. Yani 310 milyon lirayı 15 Temmuz 
şehit yakınları ve gaziler dışında kimseye kullanma şansım yok. Bu paraların hesaplarını bile ayrı ayrı 
tutuyoruz. Ödemelerini ayrı ayrı yapıyoruz. Dolayısıyla toplam 364 milyon 308 bin 289 TL toplanan 
bağış vakfa aktarıldı. Şubat 2022 itibarıyla hak sahiplerine toplam 94 milyon 566 bin lira destek 
ödemesi vakıf tarafından yapıldı. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz desteklemek için aylık 1.500 lira 
ödüyoruz. Bugün itibarıyla Vakfın banka hesaplarında toplam 382 milyon 157 bin 147 lira var.”

Bakan Yanık, İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin soruya 
da şu yanıtı verdi:

“Şiddet olaylarında 2019’dan bu yana 
baktığımızda, sayısal anlamda şükürler olsun ki 
azalma olduğunu görüyoruz. Bunun İstanbul 
Sözleşmesi, A sözleşmesi, B sözleşmesinden 
bağımsız, bizim bütün kurumlar olarak samimi 
biçimde mücadelemizi aralıksız sürdürmemizle 
ilgisi vardır. İstanbul Sözleşmesi bir çerçeve metni 
olması itibarıyla, bir irade beyanını ifade etmesi 
bakımından önemli bir uluslararası metindi. 
Ama icracı bir metin değildi. Bizim uygulamayı 
düzenleyen icracı metinlerimizin hepsi, olduğu 
yerde duruyor. Bizim mücadelemiz de hiç kesintiye 
uğramaksızın devam ediyor.”

Bakan Yanık, sosyal yardımdan faydalanan bazı 
ailelerin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın anaokullarına 
ödemesi gereken aylık 50 ile 70 lira arasında değişen 
ücreti ödemekten kaçındığını, bu nedenle çocuklarını okula göndermediğini tespit ettiklerini söyledi.

Bu anlamda ihtiyaç sahibi bütün ailelerin anaokulu ödemelerini üstlenmeye karar verdiklerini 
anlatan Yanık, “Yaklaşık 1 milyon çocuğumuzun olduğunu tahmin ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
anaokullarına devam etme kaydıyla sosyal yardım programlarımızdan faydalanan vatandaşlarımızın 
her bir çocuk için ödemekle yükümlü oldukları tutarları biz ödeyeceğiz. Onlar sadece çocuklarını 
kaydedecek, biz onların adına doğrudan Milli Eğitim Bakanlığına ödeyeceğiz. Başvuruları da çok 
yakın zamanda açacağız.” diye konuştu.

Anaokulu yardımı başvuruları

“Vakfa yapılan bağışlar şartlı bağıştır”

İstanbul Sözleşmesi
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Bakan 
Derya Yanık, 

Aksaray’da 
Kadın Aktivite 

Merkezi’nin 
Açılışı ile 

Uluslararası 
Bilimde 

Kadın ve Kız 
Çocukları Günü 

Programına 
Katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlık olarak hayatlarının her 
aşamasında kadınları desteklemek üzere çalıştıklarını belirterek, “Sosyal hizmetlerimiz 
ve sosyal yardımlarımızı bu bakışla şekillendiriyoruz. Sosyal yardıma ihtiyaç duyan 
tüm vatandaşlarımızın, ihtiyaçlarına uygun modeller geliştiriyoruz. Sosyal yardım 
modellerimizi oluştururken istihdama ve üretime yönlendirmeyi ise ana hedef olarak 
önümüze koyduk.” dedi

Bakan Derya Yanık, bir dizi ziyaret için gittiği Aksaray’da Hasas Kadın Aktivite Merkezi’nin açılış 
törenine katıldı. Yanık, burada yaptığı konuşmada, bir toplumun gelişmesinin önündeki en önemli 
engellerin başında, toplumu oluşturan bireylerin üretkenliğinin elinden alınmasının geldiğini belirtti.
 
Yanık, AK Parti hükümetlerinin kadın, erkek, 
çocuk, yaşlı ve genç fark etmeksizin üretilen 
sosyal refahtan eşit pay alması için uğraştıklarını 
dile getirdi. Akla gelecek bütün başlıklarda bunun 
alt yapısını oluşturabilmek için çabaladıklarını 
aktaran Yanık, “Çocuklara yönelik hizmetlerimizde 
çocuğun yararını temin etmek istiyoruz. Güvenli 
bir geleceğin yolu, bugün çocuklara sağladığımız  
sağlıklı ve huzurlu bir ortamdan geçiyor. Her 
çocuğumuzu doğduğu andan itibaren eğitimden, 
kendi ayakları üzerinde durduğu ana kadar 
korumak, kollamak, gözetmek ve desteklemek 
bizim en önemli önceliklerimiz arasında yer 
alıyor.” diye konuştu.

Kadınların artık karar alma mekanizmalarından akademiye, 
siyasetten spora her alanda çok daha görünür hale geldiklerini 
müşahede ettiklerini belirten Yanık, şöyle devam etti:

“Şüphesiz fırsat verildiğinde ve önlerine engel çıkarılmadığında 
çok daha büyük çalışmalara ve başarılara imza atacaklar. 
Bakanlık olarak, hayatlarının her aşamasında kadınları desteklemek üzere çalışıyoruz. Sosyal 
hizmetlerimiz ve sosyal yardımlarımızı bu bakışla şekillendiriyoruz. Sosyal yardıma ihtiyaç duyan 
tüm vatandaşlarımızın, ihtiyaçlarına uygun modeller geliştiriyoruz. Sosyal yardım modellerimizi 
oluştururken istihdama ve üretime yönlendirmeyi ise ana hedef olarak önümüze koyduk. Yeteneklerini 
değerlendirmeyi öğrenen, çalışan ve üreten kadınların ülkemizi dünyaya taşıyacağına, dünyanın 
farklı coğrafyalarında yaşayan kadınlara örnek olacağına inanıyoruz. Türkiye kadın çalışmaları ve 
hizmetleriyle dünyanın birçok ülkesine model oluşturacak müktesebata, tarihsel birikime sahip bir 
ülkedir.”

Konuşmaların ardından Bakan Yanık, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, AK Parti Aksaray Milletvekili 
İlknur İnceöz, Belediye Başkanı Evren Dinçer ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy kurdele keserek 
kadın aktivite merkezinin açılışını yaptı.

Bakan Yanık, daha sonra Aksaray’da Uluslararası 
Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü dolayısıyla 
düzenlenen programa katıldı. Bakan Yanık, Aksaray 
Bilim Merkezi Konferans Salonu’ndaki programda, bakanlık olarak aile başta olmak üzere kadınlar, 
engelliler, yaşlılar, çocuklar, şehit yakınları ve gazilerle birlikte toplumun her kesimine yönelik 
çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Kadınlar ve kız çocukları için yapılan çalışmaların öne 
çıktığına dikkati çeken Yanık, şöyle konuştu:

“Çünkü orası halen dezavantajlı. Halen o aradaki farkı yakalamamız için çok çalışmamız gerekiyor 
ama bu diğer kesimleri ihmal ettiğimiz anlamına gelmiyor. Biz 85 milyon vatandaşı olarak bu ülkenin 
geleceğine, refahına yönelik birlik ve beraberlik içinde çalışarak geleceği inşa edeceğiz. O yüzden 
bir tek insanımızı bile ihmal etme, geride bırakma lüksümüz yok. Hepimiz el birliğiyle dayanışmayla 
birbirimize destek olarak omuz vererek inşallah büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa etme yolculuğumuza 
devam edeceğiz.”

Yanık, 2022 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda, kız çocuklarının fen, teknoloji, mühendislik, 
matematik alanlarındaki mesleklere yönlendirilmesine ilişkin politika ve çalışmaların sürdürülmesinin 
öneminin anlatıldığını dile getirdi.

“Kadınları desteklemek üzere çalışıyoruz”

“Büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa etme 
yolculuğumuza devam edeceğiz”
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“Değer üreten bir ekonomik ve sosyal büyümeyi 
hedefliyoruz”

“20 yıldır kızlarımızın eğitimine çok büyük destekler 
veriyoruz”

Başta eğitim olmak üzere kadınların ve kız çocuklarının toplumsal hayatın 
her alanında etkin ve güçlü kimliklerle yer almaları öncelikli hedefleri 
arasında yer aldığını aktaran Yanık, şöyle devam etti:

“Çağın bilimsel gelişmelerini yakalamaya yönelik kararlığımız, 11. Kalkınma Planımızla devam ediyor. 
Bu planla milli teknoloji hamlelerine hız kazandırarak her alanda verimliliği artırmayı ve daha 
kısa sürede daha fazla değer üreten bir ekonomik ve sosyal büyümeyi hedefliyoruz. Kadınların 
toplumsal hayata katılımlarını dengelemek adına bilgi teknolojileri alanında da onlara eşit imkanlar 
sunmayı önemli buluyoruz. Eğitim politikalarımızla yenilikçi çalışmalara ivme kazandırmayı ve 
yükseköğretim süreçlerinde öğrencilerin teknolojiyi kullanma yetkinliklerini arttırmayı hedefliyoruz. 
Analitik düşünme becerisini geliştiren fen, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi alanları okul 
öncesinden yükseköğretime kadar eğitim sistemimizin önemli birer lokomotifi olarak görüyoruz.”

Bakan Yanık, Türkiye’nin bilim, 
bilgi teknolojileri ve inovasyon 
merkezli küresel ekonomide 
hak ettiği yere gelmesi, 2023 
ve 2071 hedeflerine ulaşması 
için çalışmalar yürüttüklerini 
dile getirdi.

Türkiye’nin bu hedeflere ulaşması ve dünyanın büyük 
ekonomileri arasına girmesi için bilim ve teknoloji 
alanlarında yetişmiş insan potansiyelini artırmak 
gerektiğine dikkati çeken Yanık, şunları kaydetti:

“Kızlarımızın 21. yüzyılın teknolojik becerilerine sahip 
olarak yetişmesi bireysel olarak güçlenmelerinin yanı 
sıra, ülkemiz ekonomisine daha fazla değer katmalarını 

sağlayacak ve ülkemizin uluslararası rekabet gücünü artıracaktır. Kız çocuklarımızın eğitimine 
yönelik yatırımlarımız aslında hem onların geleceklerine hem de ülkemizin geleceğine yaptığımız 
yatırımlar olarak değerlendirilmelidir. Nitekim ülkemizde özellikle son 20 yıldır kızlarımızın eğitimine 
çok büyük destekler veriyoruz, vermeye devam ediyoruz.”

Bakan Yanık, program kapsamında Aksaray Valiliğini, AK Parti İl Başkanlığını ve Aksaray Belediye 
Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Yanık Ayrıca, Kardelen Çocuk Evinde çocuklarla bir araya gelirken; 
İdlib’de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yıldız’ın ailesine de ziyarette bulundu.

Bakan 
Derya Yanık

Ulusal 
Kanal Canlı 

Yayınına 
Katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ulusal Kanal’a konuk olarak gündeme ilişkin 
soruları yanıtladı

Kadına yönelik şiddetle mücadeleden kadınların istihdamına, ailenin korunmasından sosyal 
yardımlara kadar birçok konuya değinen Bakan Yanık, özetle şunları söyledi:

 “Bugüne kadar kadına yönelik şiddette mağdur odaklı olarak yaklaştık. Mağdur odaklı yaklaşımımızda 
hiçbir zayıflama olmaksızın çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadelemizde 
ikinci bir yaklaşım olarak faile yönelik çalışmalar da yapmaya başlıyoruz. Biz bir taraftan mağduru 
desteklerken failin de rehabilite olması gibi teknik takibi gibi yöntemleri ortaya koyuyoruz. Bu yeni 
bir yaklaşım.

Kadına yönelik şiddet konusunun ideolojisi olmaz, siyasi bir tarafı olmaz. Son zamanlardaki 
kadına yönelik şiddet vakalarına, kadın cinayetlerine bakın. O kardeşlerimizin, genç kızlarımızın, 
kadınlarımızın durumuna bakın. Her taraftan var. Bunu bir dünya görüşüne hapsetmek gibi bir 
durumumuz olamaz. Hepimizin aynı mücadeleyi, aynı kararlılığı göstermesi lazım.

Bir şiddet mağduru bize intikal etmesinden itibaren barınma ise barınma, hukuki destekse hukuki 
destek, gizlilik kararıysa gizlilik kararı, o meseleyi çözene kadar hangi desteğe ihtiyacı varsa o 
desteği sağlıyoruz.

Ulusal Eylem Planımız devam ediyor. Bizim her bir etapta eksiği varsa yeniden ekleyerek, yeniden 
tamir ederek, devam ettiğimiz süreç. İş birliklerimiz devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, 
Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı hedef grupları içerisindeki çalışmaları çok kıymetli. 
Sivil toplum da dahil.

Özellikle kadın sivil toplum örgütleriyle de çok geniş bir buluşmayı hemen gerçekleştirdik.2021 yılı 

Şiddetin ideolojisi olmaz

Sivil Toplum Vizyon Belgesi açıklayacağız
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Aileyi zayıflatan her türlü meseleyle uğraşıyoruz

Çocuklar için faydalı içerikler 
sunmalıyız

sonu itibarıyla 5 ayrı sivil toplum buluşması gerçekleştirdik. Bakanlık olarak sorumluluk alanlarımız 
itibarıyla önümüzdeki günlerde Sivil Toplum Vizyon Belgesi açıklayacağız.

Kamusal tarafına baktığınızda bütün taraflarla yılın başında oturup bir faaliyet planı planlıyoruz, yılın 
sonunda da ne kadarını yaptık onların sağlamasını yapıyoruz. Bakanlık olarak meseleye samimiyetle 
katkı sunmak isteyen, samimiyetle çözümünde yer almak isteyen bütün sivil toplum kuruluşlarına 
sonuna kadar kapımız açık.

Aile bizim için çok kıymetli olduğu için aileyi zaafa uğratan, zayıflatan, hırpalayan her türlü meseleyle 
uğraşıyoruz. Kadına yönelik şiddet ve çocuk meselesi bunlardan birisi. Bireyleri koruyamazsanız 
aileyi koruyamazsanız. Biz buna razı değiliz. Ailenin içinin boşaltılmasına razı değiliz. Aileyi kurum 
olarak da fertler olarak da ayrı ayrı desteklemek onları hayata hazırlama yükümlülüğünde görüyoruz 
kendimizi.

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz var. Bunun içerisinde spesifik kadın, engelli-yaşlı 
hizmetlerinin dışında kocaman bir bütünü çalışıyoruz. Bakanlık olarak hem spesifik olarak kadın 
ama aynı zamanda aile ve toplum tarafında da çalışıyoruz. Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman 
Bakanlığı beraber üç bakanlık olarak kadınların kooperatifler yoluyla güçlendirilmesi amacıyla bir 
proje yürüyoruz. Son dönemde çok ciddi bir artış var.

2021 yılı Ekim ayı itibarıyla o protokolümüzü üç yıllık olarak tekrar yeniledik. Kooperatif üyesi olan 
kadınlarımızın önemli bir kısmı ev eksenli üretim yapanlar. Kendi ürettiği üzerinden muazzam 
başarı hikayeleri yazan kadınlar var. Bunların her birisi aslında farklı farklı çalışmalar ama birbirini 
tamamlayan çalışmalardır.

Bu kadar geniş şekilde dijital dünyanın hayatımıza 
girdiği bir zamanda çocukları bu dijital ekipmandan 
tümüyle uzak tutmamız mümkün değil. O zaman 
onlar için uyumlu, iyi onlar için faydalı içerikleri 
sunmamız gerekiyor. Biz bu dengeyi kurmaya 
çalışıyoruz.

Bizim artık olumlu ve pozitif bir dil üzerinden yürümemiz lazım. Sürekli birbirimizi hesaba çeken, 
sürekli itham eden, adeta terbiye etmeye koşullanmış dili bir tarafa bırakmamız gerekiyor. Bir defa 
şiddeti kanıksamayan, çocuk istismarına yol göstermeyen bir dil kurduğumuzda önemli mesafe kat 
etmiş olacağız. Medyadan ben şunu bekliyorum, şiddeti kanıksatan dilin bırakılması önemli bir adım 
olur.

Şu anda 263 aile eylemine devam ediyor. Mücadelelerini saygıyla 
destekliyoruz. Ailesine kavuşan çocuk sayısı en son 34 idi. PKK 
tarafından kaçırılan veya kandırılan çocukların pek çoğu 18 yaş 
altı. Hukuken çocuk. Hatta son zamanlarda 12-13 yaşlara kadar 
indiği söyleniyor. Bu çocukların dörtte biri kız çocuğu.

Herhangi bir çocuk söz konusu olduğunda tüm çevreler toplumsal 
tepki geliştiriyor. Diyarbakır Anneleri söz konusu olduğunda, PKK 
tarafından dağa kaçırılan çocuklar söz konusu olduğunda çeşitli 
platformlarda çocukların Kandil’de, şurada burada fotoğrafları ortaya çıktığında gerilla güzellemesi 
yapan çevreler bunlara hiç seslerini çıkarmıyorlar.

Burada istismarın çeşitli boyutları var. Cinsel istismar var. Bunu örgütten kaçan herkesin 
ifadelerinden anlıyoruz. Terörün kendisi zaten büyük bir problem. Dolayısıyla Diyarbakır Annelerinin 
son derece haklı son derece meşru mücadelesine bu kadar sessiz kalınması Türkiye’deki sessiz 
kalan çevrelerin ayıp hanesine yazıldı ve asla silinmeyecek. Bu milletin hafızasına nakşedilmiş bir 
gerçektir bu. Diyarbakır Anneleri yaz sıcağında kış soğuğunda betonun üstünde oturan kadınlar. 
Bunu desteklemeyeceksiniz de neyi destekleyeceksiniz?

Mevcut medeni kanuna sadece bir fıkra ekleyerek nafaka sorununu çözmek mümkün. Hakim 
süreli, süresiz nafakaya hükmedebilir dediğinizde, hakim dosyanın niteliğine göre evlilik süresi 
gibi parametreler üzerinden, her bir vakada ayrı süre tayin edebilir. Böylece alt üst limit gibi yeni 
problemler ortaya çıkaracak durumlar olmaz.

Bir yerde bir uzman çalıştırmanız, bir uzmanlık hizmeti almanız gerekiyor. Ders ücreti karşılığı, belli 
saatlerde 10 saat alıyorsanız 10 saat ücretini ödersiniz. 5 saatse 5 saat. Bizim en fazla haftada 39 
saate kadar çalıştırma hakkımız var. Dolayısıyla bazı arkadaşlarımızı bazı alanlarda bu en fazla 39 
saate kadar olacak şekilde çalıştırıyoruz. Fakat bu bir geçici istihdam modeli. Şartlar bu arkadaşlarımız 
işe başladığından beri hiç değişmedi. Bunun bir kamuya aidiyet veya kalıcı bir yöntem olmadığının 
farkındalar. Şu anda mevcut yaklaşık 3 bin kişi ek ders karşılığında görev yapmakta. Bilerek başladılar 
fakat bir süre sonra bunu bir istihdam biçimine dönüştürme isteği gerçekçi ve haklı bir istek değil.

Şu anda 6.000 personel alıyoruz. Değişik meslek gruplarından hepsinden var. Destek hizmetlerinden, 
meslek personellerine kadar psikolog, sosyolog aklınıza gelebilecek pek çok başlıkta. Özellikle il 
müdürlerimize, çalışma arkadaşlarımıza dedim ki, lütfen ek dersli olarak çalışan arkadaşlarımız 
müracaat etsinler ve kadroya talip olsunlar. Onlar daha avantajlı olabilirler çünkü işi de biliyorlar.

Nafaka sorununu bir fıkra ile çözmek mümkün

Ek ders karşılığı çalışma geçici istihdam modelidir

Mücadeleyi saygıyla destekliyoruz
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2021’de 73.9 milyar TL sosyal yardım yaptık

KPSS ye girecek ve müracaat edecek, KPSS puanına göre de sıralamadan çağıracağız. Bir kısmı 
tayin istemediği için, düzenini bozmak istemediği için, herhangi bir şekilde başka bir yere gitmek 
istemediği için ya da KPSS ye girmek istemediği için ek ders olarak devam etmeyi tercih ediyor. 
Ondan sonra ‘kadroya alın’. Bu adil değil.

Öncelikle arkadaşlarımız zaten bu şartları bilerek başladılar ve onun üzerinden devam ediyorlar. Ama 
buna rağmen ben hep şunu söylüyorum, onlar bizim çalışma arkadaşlarımız. Biz onların arasındaki iş 
barışını, adaleti, hakkaniyeti tesis etmekle yükümlüyüz ama bunu yaparken zaten bilerek başladıkları 
bir süreçte diğerlerini yani sınava girmiş, mülakata girmiş belli birtakım aşamalardan geçmiş tayin 
olmuş, çeşitli bölgelerde görev yapmış arkadaşlarımızın önüne geçmeyi beklemesinler. Bunu çok 
açık ve net söylüyorum. Hiç öyle umut vaat edip onlara bir hayal satma peşinde de değilim.

Tercih ettiğiniz başta koşullarını bilerek başladığınız bir süreç ama başladıktan 3 gün sonra bize 
kadro olmaz. Kadronun şartları var, insanlar sınava giriyorlar. Belli birtakım aşamalardan geçiyorlar. 
Ona tabi olmayı istemeyip arkadan dolanmak da olmaz. Çalışma arkadaşlarımız olarak başımızın 
üstünde yerleri var ama bizim herkese adil davranmamız gerekiyor.

2002’de toplam sosyal yardım 1.3 milyar TL idi. 2020’de 69,3 milyar TL, 2021’de 73,9 milyar TL 
sosyal yardım yaptık. Düzenli sosyal yardım yaptıklarımızın yüzde 78’si çalışamayacak durumda. 
Engelli, yaşlı gibi herhangi bir şekilde zaten istihdama dahil olamayan insanlar. Biz istihdama dahil 
olamayacak, çalışamayacak ama ihtiyaç sahibi grupları ürettiğimiz sosyal refahtan destekliyoruz. 
Bunu da yapmaya devam edeceğiz. Bu kadar net. Sosyal devlet olmak bunu gerektirir.”

Bakan 
Derya Yanık

Çatalca’da 
Ziyaretlerde 

Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul’un Çatalca ilçesinde çeşitli 
ziyaretler gerçekleştirdi

Bakan Yanık, Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş’i makamında ziyaret etti. Sosyal Hizmet 
Merkezine uğrayarak çalışanlardan bilgi alan Yanık, Çatalca Hükümet Konağı önünde hatıra fotoğrafı 
çektirdi, vatandaşlar ve esnafla sohbet etti.

Kaymakamlığın ardından AK Parti İlçe Başkanlığı’na geçen Yanık, daha sonra yapımı devam eden 
millet bahçesini de inceledi.

Yanık, ziyaret kapsamında Çatalca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Çatalca Belediyesi, Aile 
Danışma Gündüzlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Özel Çatalca Özel Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezine de ziyaretlerde bulundu.

Bakan Derya Yanık, 2017 yılında Şırnak’ta şehit olan Kurmay Albay Gökhan Peker’in ailesini de ziyaret 
ettik.
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Aile ve Toplum 
Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
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E-Devlet Üzerinden 
7.932 Kişi Aile 
Danışmanlığı 

Hizmeti İçin 
Başvurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının aile danışmanlığı hizmetine 2019’dan bugüne 
e-Devlet üzerinden 7.932 kişi başvurdu

Bakanlık tarafından, aile kurumunun korunması, güçlendirilmesi, aile bütünlüğünün sağlanması 
ve aile değerlerinin sağlıklı bir biçimde gelecek nesillere aktarılması amacıyla 2012’den itibaren 
vatandaşlara ücretsiz olarak “aile danışmanlığı” hizmeti sunuluyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerindeki uzman personel aracılığıyla 
vatandaşlara sunulan hizmetin daha çok kişiye ulaştırılması amacıyla Bakanlık 18 Kasım 2019’dan 
itibaren de e-Devlet üzerinden başvuruları kabul 
etmeye başladı.

Bu kapsamda bugüne kadar e-Devlet üzerinden 
7.932 kişi aile danışmanlığı hizmeti için başvuruda 
bulundu.

Aile danışmanlığı hizmeti almak isteyen 
vatandaşlar, e-Devlet üzerinden  https://www.
turkiye.gov.tr/ashb-aile-danismanligi-
basvurusu linkinden talepte bulunabiliyor.

Aile Danışmanlığı hizmeti almak isteyen 
vatandaşlar, bulundukları ilin Aile ve Sosyal 
Hizmetler İl Müdürlüğü veya en yakın Sosyal 
Hizmet Merkezine bizzat başvurarak randevu 
sistemiyle aile danışmanlığı hizmeti alabiliyor.

Söz konusu hizmet, vatandaşlara ihtiyaçları doğrultusunda “aile danışmanlığı”, “boşanma süreci 
danışmanlığı” ve bireysel danışmanlık olmak üzere üç başlık altında sunuluyor.

Uzmanlar aile danışmanlığı hizmetinde, eşlerin aile içi iletişim, aile içi çatışmaları çözme, stresle 
başa çıkma, sorun çözme ve ebeveynlik becerilerinin geliştirilmesi konusunda destek olurken, 
boşanma süreci danışmanlığında ise çiftlerin bu süreci sağlıklı yönetebilmeleri için destek veriyor.
Bakanlık tarafından 2012’den bugüne yaklaşık 79 bin vatandaşa aile danışmanlığı hizmeti verildi.
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Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı 
Bu Yıl SHM Sayısını 

400’e Çıkarmayı 
Hedefliyor

ROMSİD Projesi 
Kapsamında 

2. Tur Eğitim 
Programı 

Gerçekleştirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuk, genç, kadın, erkek, engelli ve yaşlılar ile 
ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici hizmetler ile rehberlik ve danışmanlık 
hizmetinin verildiği Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) sayısını 377’den 400’e çıkarmayı 
hedefliyor

Ailenin korunması ve güçlendirilmesi için ailelere ve topluma yönelik sosyal hizmetler, tek çatı altında bütüncül 
yaklaşımla sunuluyor. Sosyal hizmet kuruluşları, ihtiyaç sahiplerinin tespit edilip sosyal hizmet müdahalesi ve 
takibinden, çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlılar ve ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici 
hizmetler ile rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin bir arada ve en kolay ulaşılabilir biçimde sunulmasından 
sorumlu tutuluyor.

Sosyal hizmet kuruluşları, bu hizmetleri, gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, 
sivil toplum örgütleri ve gönüllülerin iş birliğinde yerine getiriyor. SHM’lerde, çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, 
yaşlı, şehit yakını ve gaziler ile ailelerine yönelik olarak Bakanlık mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilen 
başvurular değerlendiriliyor ve gerekli incelemeler yapılıp uygun görülen hizmet modelleri uygulanıyor.

Hizmet bölgesindeki toplum kesimlerinin daha iyi yaşam koşullarına ulaşmalarının sağlanması hedefleniyor. 
Hızlı toplumsal değişme, kentleşme ve göç kaynaklı sorunlarla baş edebilmeleri, bireylerin katılımcı, üretken 
ve kendilerine yeterli hale gelebilmesi amacıyla Sosyal Hizmet Merkezlerince koruyucu, önleyici, eğitici, 
geliştirici, destekleyici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetleri yürütülüyor ve koordine ediliyor. 
Vatandaşlar, il müdürlüklerine gitmeden, 
kendilerine en yakın SHM’den hizmet 
alabiliyor.

Aileyi güçlendirmek, aile içi ilişkileri 
düzenlemek, evliliğin işleyişinde yaşanan ya da 
yaşanması muhtemel sorunların çözümüne 
destek olmak amacıyla 81 ilde il müdürlükleri 
ve Sosyal Hizmet Merkezlerindeki uzman 
personel aracılığıyla ücretsiz aile danışmanlığı 
hizmeti sunuluyor.

Aile Danışmanlığı hizmeti almak isteyen 
vatandaşlar, il müdürlükleri, Sosyal Hizmet 
Merkezleri ve e-Devlet aracılığıyla başvuruda 
bulunabiliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen ROMSİD Projesi Eğitim Programlarının Uygulanması 
faaliyeti kapsamındaki Merkezi Düzey 2. Eğitim Programı Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Bakanlığı ilgili Genel Müdürlükleri temsilcilerinin katılımıyla 
Ankara’da; Yerel Düzey 2. Eğitim Programı ise Bakanlıkların İl Müdürlükleri temsilcilerinin katılımıyla Adana’da 
tamamlandı. Eğitimlerde, Roman vatandaşlara yönelik eylem planlarının ve verilen hizmetlerin izlenmesi ve 
değerlendirmesi üzerine sunumlar yapılarak sorun ve çözüm analizi üzerine uygulamalar gerçekleştirildi.

Eylem planı içerisinde yer alan faaliyetlerin kademe kademe detaylı incelemesinin ardından Roman 
vatandaşlara yönelik hizmetlerin iyileştirilmesi ve daha fazla kişiye ulaşması adına raporlanmasına dair 
analizler yapıldı. Bununla birlikte, Roman vatandaşların tarihi, sivil toplum oluşumu ile AB Roman politikasına 
yönelik bilgilendirmeler yapılarak eğitimler tamamlandı. ROMSİD Projesi kapsamında, Roman vatandaşlara 
yönelik yapılacak hizmetlerin izleme ve değerlendirmesi alanında kapasitelerini güçlendirmeye yönelik 
eğitimler devam edecek.

Roman Strateji Belgesi için Etkili Bir İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Mekanizması 
Kurulması Projesi (ROMSİD) kapsamında eylem planlarının ve verilen hizmetlerin izlenmesi 
ve değerlendirmesi amacıyla 2’nci tur eğitim programı gerçekleştirildi

ROMSİD Projesi
1. İzleme Ziyareti 

Gerçekleştirildi Programın ilk gününde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Milli 
Eğitim İl Müdürlüğü, Konak Sosyal Dayanışma Merkezi, Çalışma 
ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ziyaret edildi. Bu ziyaretlerde, kurum 

amirleri ile istişare yapılarak ROMSİD Projesi’nin sahadaki izleme ve değerlendirme dinamiklerine 
nasıl uyarlanması gerektiği, proje kapsamında oluşturulacak bilgi işlem altyapısı konusundaki 
öneriler görüşüldü. Ayrıca, hâlihazırda hazırlıkları devam eden Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji 
Belgesi ve Eylem Planı kapsamında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Programın ikinci gününde, Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı yerlere gidilerek muhtarlıklar 
ve sivil toplum kuruluşları ziyaret edildi. Ziyaretin son gününde ise Roman vatandaşlara yoğun 
olarak hizmet veren Konak Sosyal Hizmet Merkezi’ne yetkililerle toplantı yapıldı, uygulamada 
sıkça karşılaşılan sorun ve çözüm önerilerine yönelik istişareler gerçekleştirildi. Proje kapsamında 
ziyaretler ilerleyen süreçte devam edecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen 
ROMSİD Projesi kapsamında, 1. İzleme Ziyareti İzmir’de 
gerçekleştirildi
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Türkiye 
Bağımlılıkla 

Mücadele (TBM) 
Formatör Eğitimi 

Gerçekleştirildi

Eğitime, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda görevli 170 
kişi katıldı. Dört gün süren eğitimde, eğitimi alan personellere 
alanında uzman kişiler tarafından madde, tütün, alkol ve teknoloji 
bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıklar konusunda eğitimler 
gerçekleştirildi. Bununla birlikte, etkili sunum tekniklerine ilişkin 

içerik ve uygulamalar da eğitim sürecinde yer aldı. Eğitim sonunda ise eğitim boyunca ele alınan tüm 
konuları kapsayan sınav yapıldı. Sınavı başarıyla geçen katılımcılara katılım belgesi verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Yeşilay iş 
birliğinde Antalya’da TBM Formatör Eğitimi programı 
gerçekleştirildi

Çevrim içi 
Çalışma 

Toplantıları 
Tamamlandı

Aile Eğitim Programı ve Aile Danışmanlığı hizmetlerini 
değerlendirmek amacıyla çevrim içi çalışma toplantıları 
tamamlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yürütülmekte olan Aile 
Eğitim Programı (AEP) ve Aile Danışmanlığı hizmetleri kapsamında 
Çevrimiçi Çalışma Toplantıları düzenlendi. Toplantıya; Aile ve Toplum 
Hizmetleri Genel Müdürlüğünden sorumlu İl Müdür yardımcıları, 

Aile Eğitimi ve Danışmanlık Hizmetleri Daire Başkanı Samiye Korkmaz ve bölge sorumlusu daire 
personeli katıldı. Bölge düzeyinde yapılan toplantılarda, AEP ve aile danışmanlığı hizmetlerinin içerik 
ve uygulamalarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Toplantılar, iyi uygulama örnekleri ve alanda 
hizmet sunan meslek elemanlarının kapasitesinin güçlendirilmesi önerileri ile tamamlandı.
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Çocuk 
Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
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Bakan Derya Yanık: 
“Çocuklara yönelik 

sosyal hizmet 
modellerimizi 
güçlendirmek 
için yeni proje 

başlattık” 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocukların bakımı, korunması, çocuk 
işçiliğinin ve erken yaşta zorla evliliklerin önüne geçilmesi amacıyla sosyal hizmet 
modellerinin revize edileceği ve özel izleme sistemlerinin oluşturulacağı yeni bir projenin 
uygulamaya konulduğunu bildirdi. Sivil toplum örgütleriyle iş birliğinin geliştirileceğini 
belirten Yanık, çocuk bakım hizmetlerine ulaşılabilirliğin artırılmasının ve bu hizmetlerin 
ortak bir standarda bağlanmasının hedeflendiğini kaydetti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ortak 
yürütülecek, çocuklara yönelik sosyal hizmetlerin revize edileceği “Türkiye’de Çocuk Haklarının 
Desteklenmesi Projesi’nin uygulamaya konulduğunu belirtti.

Projeyle çocuk bakım ve koruma hizmetlerinin geliştirilmesinin, çocuk işçiliğinin ve erken yaşta 
zorla evliliklerin önlenmesinin, korunmasız durumdaki çocukların saptanması, rehabilitasyonu ve 
bakımlarına yönelik hizmetlerin geliştirilmesinin amaçlandığını vurgulayan Bakan Yanık, sivil toplum 
örgütleriyle eşgüdümün artırılacağını kaydetti.

Bakan Yanık, bu doğrultuda çocuk işçiliği, erken yaşta zorla evlilikler ve çocukların korunması 
konularında toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verileceğini dile getirerek, 
bilinçlendirmeyi hedefleyen materyaller ve kamu spotları hazırlanacağını anlattı.

Proje kapsamında çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik özel çalışma 
yürütüleceğini ifade eden Bakan Yanık, şunları kaydetti:

“Çocuklarımızın çocukluklarını yaşlarının gerektirdiği gibi yaşayabilmeleri, eğitim ve oyun haklarından 
geri kalmamaları için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Çocuk işçiliğinin önlenmesi için Ulusal Çalışma 
Grubu oluşturulacak. Çocuk işçiliğini izleme konusunda ulusal bir Çalıştay planlanacak ve bu 
konudaki çalışmalardan elde edilecek veriler ışığında yeni bir hizmet modeli geliştirilecek. Çocuk 
işçiliği ile mücadele eden personelimizi eğitimlerle destekleyeceğiz.”

Çocuk işçiliği önlenmesi için Ulusal Çalışma Grubu
oluşturulacak
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Projeyle çocuk bakım ve koruma hizmetlerinin geliştirilmesinin, çocuk işçiliğinin ve erken yaşta 
zorla evliliklerin önlenmesinin, korunmasız durumdaki çocukların saptanması, rehabilitasyonu ve 
bakımlarına yönelik hizmetlerin geliştirilmesinin amaçlandığını vurgulayan Bakan Yanık, sivil toplum 
örgütleriyle eşgüdümün artırılacağını kaydetti.

Bakan Yanık, bu doğrultuda çocuk işçiliği, erken yaşta zorla evlilikler ve çocukların korunması 
konularında toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verileceğini dile getirerek, 
bilinçlendirmeyi hedefleyen materyaller ve kamu spotları hazırlanacağını anlattı.

Savunmasız durumdaki çocuklara yönelik yeni hizmet modelleri 
oluşturulmasının hedeflendiğini ifade eden Bakan Yanık, “Bakanlığımızın 
çocuklarla ilgili çalışmalar yürüten mobil ekiplerine yönelik eğitim 
programları hazırlayacağız. İçinde bulunduğu   koşullar nedeniyle sosyal 
risklerle karşı karşıya olan çocuklarımızı korumak ve çocuk işçiliğini 
önlemek amacıyla sosyal destek modelleri hazırlayacağız. Ayrıca bu 
destek modellerinin uygulanmasına yönelik eğitimler düzenleyeceğiz ve rehber hazırlayacağız.” 
dedi.

Çocuk bakım hizmetlerinin masaya yatırılacağını vurgulayan Bakan Yanık, 
bu alanda uluslararası uygulamaların ve standartların inceleneceğini 
aktardı. Çalışmalar sonucunda çocuk bakım hizmetlerinin kalitesinin 
artırılmasına yönelik standartlar ve araçlar geliştirileceğini ifade eden 
Bakan Yanık, çocuk bakım kuruluşlarında istihdamla ilgili kalifikasyon 
kriterlerinin revize edileceğini ve çocuk koruma ve bakım personeli için 
çevrimiçi eğitim programları geliştirileceğini anlattı.

Bakan Yanık, çocuk bakım ve koruma hizmetlerinde engelli çocuklara 
ayrıca önem verdiklerini vurguladı. Engelli çocuklara yönelik bakım 
hizmetinde iyi uygulama örneklerinin araştırılacağını dile getiren 
Bakan Yanık, engelli çocukların kuruluşlarda bakımı ile ilgili izleme ve 
değerlendirme sistemi geliştirileceğini ifade etti.

Bakan Yanık, bu çalışmalar sonucunda Bütünleşik Çocuk Bakım Kuruluşu Modeli oluşturularak, pilot 
uygulamaya geçilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Çocuk bakım hizmetleri masaya yatırılacak

Engelli çocuklara özel sistem geliştirilecek

Psikososyal destek modelleri geliştirilecek,mobil 
ekiplere eğitim programı hazırlanacak

Aile ve Sosyal 
Hizmetler 

Bakanlığı Mobil 
Ekipleri Çocuklar 

İçin Sahada 

Risk altında bulunan çocukları korumak ve sağlıklı gelişimlerini desteklemek amacıyla 
sosyal hizmet modelleri geliştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ülke genelinde saha 
taraması yapıyor. Bugüne kadar toplam 158 bin çocuğa ulaşan, 40 binin üzerinde aile 
ziyareti gerçekleştiren mobil ekipler tarafından şu an 19.120 çocuk aktif takip ediliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dezavantajlı çocuklar için mobil ekiplerle çalışmalar yürütüyor. Risk 
altındaki çocukları tespit etmek, korumak, onlara ve ailelerine destek sağlamak için Türkiye genelinde 
alanlarına göre uzmanlaşmış mobil ekipler sahada çalışıyor.

Mobil ekipler, farklı risk gruplarındaki çocukları korumaya yönelik tespit ve müdahale çalışmalarının yanı 
sıra, hizmetin etkinliğinin sağlanması amacıyla takip de yapıyor. Alan taramalarının yanında, çocuklarla 
mesleki çalışmalar, hane ziyaretleri, ailelere yönelik 
rehberlik faaliyetleri, eğitim kurumları ziyaretleri de 
gerçekleştiriliyor.

Mobil ekipler en az iki sosyal çalışma görevlisinden 
oluşuyor. Sokakta Risk Altında Bulunduğu 
Değerlendirilen Çocuklar için kurulan mobil ekipler 
bünyesinde il emniyet müdürlüğü ve zabıta 
ekiplerinden de görevli personel bulunuyor.

Bakanlığın il müdürlüklerinde oluşturulan mobil ekipler 
tarafından “sokakta risk altında bulunan çocuklar”, 
“okullarda risk altında bulunduğu değerlendirilen 
çocuklar” ve “risk altında bulunan çocukların izlenmesi” 
olmak üzere üç alanda çalışma gerçekleştiriliyor.

Sokakta risk altında bulunan çocuklar için oluşturulan 
mobil ekipler, sokakta çalıştırılan, dilendirilen ve sokakta 
yaşayan çocukların tespit edilerek durumlarına uygun 
sosyal hizmet ve yardımlardan yararlandırılmasına 
yönelik çalışma yürütüyor.

Okullarda risk altında bulunduğu değerlendirilen 
çocuklara yönelik oluşturulan mobil ekipler de 
erken yaşta zorla evliliklerin önlenmesi, çocukların 
okula devamlarının sağlanması amacıyla ailelere 
bilgilendirme ve rehberlik faaliyetleri yapıyor.
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Sosyal Hizmet Merkezleri aracılığıyla takip

158 bin çocuğa ulaşıldı

Mobil ekipler, alan taramalarıyla dezavantajlı durumdaki çocukları ve 
aileleri belirledikten sonra, onlara uygun desteklerin sunulması için gerekli 
yönlendirmeleri ve hizmetleri sağlıyor.

Sosyal hizmet müdahalesinde bulunulan çocuklar ve aileleri başta olmak 
üzere risk altındaki çocuklar Sosyal Hizmet Merkezleri aracılığıyla izleniyor.

Mobil ekiplerin çalışmalarıyla bugüne kadar farklı risk gruplarından toplam 
158 bin çocuğa ulaşıldı, 40 binin üstünde aile ziyaret edildi.

Sokakta çalıştırılan, dilendirilen veya sokakta yaşayan 30 bin çocuğa 
müdahale edilirken bu durumdaki 16 bin çocuğun ailesine rehberlik 
hizmeti verildi. Çocuklardan 644’ü kurum bakımına alındı.

Okullarda risk altında bulunduğu değerlendirilen 31 bin çocuğa ve 20 
bin aileye ulaşıldı, 10 bine yakın ziyaret gerçekleştirildi. Bu şekilde 977 
çocuğun okula devamı sağlandı.

Bakanlığın mobil ekipleri aracılığıyla hizmet sunulan 19.120 çocuk aktif 
olarak takip ediliyor.

Bakan Derya 
Yanık: “İhtiyaç 

sahibi ailelerimizin 
çocukları için bu 

ay toplam 236 
milyon TL Sosyal ve 

Ekonomik Destek 
(SED) ödüyoruz”  

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının okul 
masrafları ve diğer gereksinimlerini karşılamaları için şubat ayında toplam 236 milyon 
TL Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapıldığını bildirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının birçok sosyal hizmet sunduğunu ifade eden Bakan Yanık, 
SED’in de çocukların desteklenmesine yönelik bir hizmet modeli olduğunu belirtti.

Aile odaklı bir uygulama olan SED ile çocukların ekonomik nedenlerle ailelerinden uzakta büyümesinin 
önlenmesinin amaçlandığını vurgulayan Bakan Yanık, şunları kaydetti:

“İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için 
bu ay toplam 236 milyon lira Sosyal ve 
Ekonomik Destek ödüyoruz. SED, ailelere 
çocuklarının okul masrafları ve diğer 
gereksinimlerini karşılamaları amacıyla 
ödenmektedir. SED hizmetimiz ile ihtiyaç 
sahibi ailelerimizi desteklemeyi, aile 
bütünlüğünü korumayı hedefliyoruz. 
Ekonomik nedenlerle aile bireylerinin 
birbirinden kopmasını önleyerek, 
çocuklarımızın sağlıklı büyümeleri için hem 
maddi hem de manevi destek sunuyoruz. 
SED ödemesinden yararlanan çocuklarımız 
için birçok etkinlik düzenleyerek, maddi 
desteğin yanı sıra çocuklarımızın sosyal ve 
kültürel gelişimlerine de ortam sağlıyoruz.”

SED hizmetinden 144 bin çocuğun 
yararlandığını ifade eden Bakan Yanık,  
geçen ay her bir çocuk için ödenen 
ortalama miktarın 1259 liradan 1611 liraya 
yükseltildiğini hatırlattı.
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Mobil ekiplere 
hizmet içi eğitim 

verildi 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF arasında imzalanan çalışma planı 
çerçevesinde “Çocuk Koruma Mobil Ekiplerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı” 
düzenlendi

Ülke çapında görev yapan mobil ekiplere yönelik düzenlenen eğitim 3 gün sürdü. Eğitimin kapanış 
toplantısında konuşan Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Musa Şahin, çocuğun üstün yararı 
ilkesi doğrultusunda koruyucu ve önleyici sosyal hizmet çalışmalarına önem verdiklerini belirterek, 
çalışmalarla çocuk ve gençlerin sağlıklı gelişimi ve tüm risklere karşı güçlü olmalarının amaçlandığını 
söyledi.

UNICEF ile işbirliği çerçevesinde çocukların ihmal ve 
istismardan korunması ve çocuk işçiliğiyle mücadele amacıyla 
önemli çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayan Şahin ülke 
genelinde alanlarına göre uzmanlaşmış çalışanlardan oluşan 
mobil ekiplerin de bu ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturulduğunu 
söyledi.

Mobil Ekip çalışmaları kapsamında çocuk koruma sisteminde 
yeni ve önemli bir hizmet alanı oluşturulduğunu anlatan Şahin şöyle devam etti:

“Sosyal hizmet müdahalesinde bulunulan çocuklar ve aileleri başta olmak üzere risk altındaki 
çocuklarımıza yönelik Sosyal Hizmet Merkezlerimizde oluşturulan mobil ekiplerimizle belirli 
periyodlarla Çocuklar Güvende programımız kapsamında izleme faaliyetleri yapıyoruz. Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı mobil ekipleri aracılığıyla bugüne kadar 96 binin üzerinde çocuğun izlemesi 
yapılmıştır. Halen hizmet sunulan 19 bin 120 çocuk aktif olarak takip ediliyor.”

Çocuk ihmal ve işçiliği ile mücadele
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Engelli ve Yaşlı 
Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
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Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ve Bakan 

Derya Yanık’ın 
Katılımıyla 

“Engellilerin Kamu 
Kurumlarına 

Yerleştirilmesi” 
Töreni Düzenlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın 
katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Engelli Vatandaşların Kamu Kurumlarına 
Yerleştirilmesi” Töreni düzenlendi.

Tören Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi korosunun müzik dinletisiyle 
başladı. Daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan “Yaşama Yolculuk” isimli 
video gösterimi yapıldı.

Ataması yapılacak 2 bin 927 kişinin işlerinin ve görev yerlerinin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, bu 
atama ile kamudaki engelli memur sayısının 66 bine ulaşacağını ifade etti. Hükümete geldiklerinde 
kamuda sadece 5 bin 777 engelli memurun bulunduğunu hatırlatan Erdoğan, bugüne kadar 
yaptıkları atamalarla engellilerin hem hayata katılmalarını hem de kendileriyle birlikte topluma 
faydalı işler üreten bireyler haline dönüşmelerini sağladıklarını söyledi.

Kamudaki engelli işçi sayısının da bu süreçte 127 bine yaklaştığına dikkati çeken Erdoğan, 
“Böylece son 19 yılda kamuda istihdam edilen toplam engelli sayısı 192 bin sınırına dayandı. Son 
olarak kamu kuruluşlarında 4-B, yani sözleşmeli statüsünde görev yapan personel için de yüzde 
3 engelli çalıştırma mecburiyeti getirerek 12 bin engelli kardeşimize daha istihdam alanı açtık.” 
dedi.

Artık her vatandaş gibi engelli vatandaşların da kabiliyetlerini, birikimlerini, gayretlerini sergileyerek 
iş hayatında yerlerini alabildiğini, iyi konumlara gelebildiğini aktaran Erdoğan, bu kapsamda 3 bin 
200 engelli vatandaşa kendi imkanını kurması için 65 bin liraya kadar hibe desteği verdiklerini 
dile getirdi. Bu tablonun gerisinde, engellilerin her seviyede rahatça eğitim alabilmelerini 
temin edecek altyapının kurulmuş, kendilerine gereken tüm desteklerin ve teşviklerin sağlamış 
olmasının bulunduğuna işaret eden Erdoğan, “Yeter ki gönüller, kalpler, fikirler engelli olmasın. 
Onun dışındaki her engeli aşacak iradeye, azme, güce, imkana sahibiz.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hazırladığımız 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi 
ile engellilerimizin potansiyellerini en üst düzeyde kullanabilmelerini temin etmeyi 
hedefliyoruz.” dedi
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“Dört bir koldan çalışmaya başladık”

“Spor alanında şahit oluyoruz”

“Yeni atamalarla kamuda istihdam edilen engelli 
devlet memuru sayımız 66 bini aşacaktır”

“Evde bakım modellerini çeşitlendiriyoruz”

“Hükümete geldiğimizde ülkemizin her kesimi gibi engellilerimizi de uzun yılların birikimi olan 
ihmallerin, dertlerin, beklentilerin içinde bulduk.” diyen Erdoğan, hemen işe koyulduklarını ve 
sorunun çözümü için dört bir koldan çalışmaya başladıklarını ifade etti. Öncelikle engelli bireylerin 
aileleri üzerindeki maddi yüklerini ortadan kaldıracak tedbirler aldıklarını belirten Erdoğan, 
engellilerin bakım evleri veya benzeri yerlere kapatılmasına gerek kalmadan, kendi aileleri yanında 
ihtiyaç duydukları hizmetleri alabilmelerini temin ettiklerini söyledi.

Evde bakım desteği, evde bakım yardımı, gündüz yaşam merkezleri, umut evleri gibi uygulamaları 
devreye aldıklarını anımsatan Erdoğan, “Geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla evde bakım yardımı alan 
engelli sayısı 535 bin 700’e ulaştı. Okullarda kaynaştırma eğitimi alan engelli öğrenci sayısı 58 
binden 320 bine çıktı. Özel eğitim sınıflarında öğrenim gören engelli sayısı da 7 binden 50 bin 
sınırına dayandı.” şeklinde konuştu.

Üniversitelerin tamamında sayıları 50 bine yaklaşan yükseköğrenim öğrencilerine hizmet veren 
Engelli Öğrenci Koordinasyon Merkezi kurulduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

“Sadece eğitimle kalmadık, hayatın her alanında engellilerimizin hizmetlere erişimini sağlayacak 
mekanizmalar oluşturulmasını sağladık. Ulaşım araçlarından binalara kadar pek çok yerde 
erişilebilirliği kolaylaştıracak düzenlemeler yaptık. Verdiğimiz desteklerle, hayata geçirdiğimiz 
ücretsiz ulaşım uygulamaları vasıtasıyla engellilerin hayata katılımını kolaylaştırdık, teşvik ettik. 
Engellilerimizin önlerinin açıldığında nasıl büyük başarılar ortaya koyabileceklerinin en güzel 
örneklerine spor alanında şahit oluyoruz. Uluslararası müsabakalarda madalya üstüne madalya 
kazanan engelli sporcularımız bayrağımızı gururla dalgalandırırken, bizleri de sevince boğuyor. 
Ziyaret ettiğimiz şehirlerimizle azimle, coşkuyla, aşkla hayata sarılan engellilerimizi gördükçe, 
yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Şimdi de hazırladığımız 2030 
Engelsiz Vizyon Belgesi ile tüm bu çalışmaları daha ileriye taşımayı, engellilerimizin potansiyellerini 
en üst düzeyde kullanabilmelerini temin etmeyi hedefliyoruz. Çünkü biz, her vatandaşımız gibi 
engelli kardeşlerimizi de Allah için seviyor, onlara Allah rızası için hizmet veriyoruz. Niyet halis 
olunca, niyet hayır olunca akıbette ona göre tecelli ediyor.”

Bakan Derya Yanık ise konuşmasında, engellilerin, aldıkları eğitim ve yetenekleri doğrultusunda 
istihdama ve üretime katılarak Türkiye’ye hizmette farklı bir dünyanın içine gireceğini belirtti. Yanık, 
bu toprakların ruhunun “İnsan insanın kurdudur.” diyen anlayışla hiçbir zaman barışmadığını, 
dünyanın başka yerlerinde ahlak karşıtı ütopyaların etkisiyle yaşanmış engelli, yaşlı, kadın kıyımlarıyla 
etnik ve dini kıyımlara, hiçbir zaman müsaade etmediğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020’nin “Erişilebilirlik Yılı” ilan edilmesinin 

Bakan Yanık, bir işte çalışmanın engelli vatandaşlar için sadece bir gelir elde etme aracı olmadığını, 
toplumun her kesiminde olduğu gibi öz güven ve kişilik gelişimi, sosyalleşme ve toplumsal itibar 
kazanımlarıyla da öne çıktığını belirtti.

2006’da hayata geçirilen Korumalı İstihdam Modeli ile en dezavantajlı grup olan zihinsel ve ruhsal 
engelli vatandaşların istihdamına da imkân sağladıklarına işaret eden Yanık, Türkiye’deki 13 korumalı 
işyerinde 108 zihinsel ve ruhsal engellinin istihdam 
edildiği bilgisini verdi. Bakanlık olarak tüm hizmetlerde 
önceledikleri aile odaklı çalışmaları engellilerle ilgili 
alanlarda da devam ettirdiklerini dile getiren Yanık, 
yaş veya engel durumunun üretime katılmaya imkân 
vermediği şartlarda, engellilerin bakımını gerçekleştirmek 
üzere evde bakım modellerini çeşitlendirdiklerini söyledi.
Daha sonra salondaki bir vatandaşın engelli maaşlarına 
ilişkin talebine Yanık, “Onların hepsini çalışıyoruz.” yanıtını 
verdi.

Evde sağlık hizmeti programı, evde bakım desteği programı, 
evde bakım aylığı, ev tipi sosyal hizmet kuruluşları ve toplum ruh 
sağlığı merkezleri ile destekleyici gündüz hizmetlerini Bakanlık 
yürüttüklerini anlatan Yanık, bütün bu adımları tek tek atarken 
engelli vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini, 
“engelsiz Türkiye” yolunda kararlılıkla ilerleyeceklerini vurguladı. 
Engellilere yönelik, “Kamuda daha çok engelli kotası olmasını 
beklediğinizin farkındayız.” diyen Yanık, şöyle konuştu:

çalışmalara ciddi ivme kazandırdığına işaret eden Yanık, bu değişimci vizyonun ortaya çıkardığı en 
önemli belgenin ise 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 2030 
Engelli Vizyon Belgesi olduğunu ifade etti.

Bakan Yanık, 2030’a kadar yol haritasını belirleyen vizyon belgesinin, kapsayıcı, eşitlikçi, sürdürülebilir 
ve daha müreffeh bir Türkiye hedefinin parçası olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

“Güncel verilere göre, nüfusumuzun yüzde 12,3’ünü oluşturan engelli bireyler, ülkemiz için hem 
önemli bir potansiyel hem de sosyal devlet anlayışımızın bir aynası olarak önem taşımaktadır. 
Bugün gerçekleştirdiğimiz 2 bin 927 vatandaşımızın kamuya memur olarak atanmasıyla da bu 
konudaki kararlılığımızı sürdürdüğümüzü gösteriyoruz. Yeni atamalarla beraber kamuda istihdam 
edilen engelli devlet memuru sayımız 66 bini aşacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın önderliğinde 
20 yıldır devam eden bu hizmet sürecinde engelli memur sayımızı 10 katına çıkardık. Engelli işçi 
sayımızı ise 3 kat artırdık. Bu durum ülkemizin kalkınmasında tüm vatandaşlarımızı istihdamda 
görme isteğimizin bir işareti, hizmetin önünde engel tanımadığımızın aslında sizlerin engel 
tanımadığınızın bir ifadesidir. Bunun yanında, engelli vatandaşlarımızın istihdam taleplerine 
cevap verecek nitelikleri kazanması, ayrı bir önem taşımaktadır. Bu çerçevede, bütünleştirici 
yeni nesil istihdam modelleriyle engelli bireyleri daha vasıflı işlere yönlendirme çalışmalarımızı da 
yürütüyoruz. Kamudaki engelli istihdamında kariyer mesleklere atanma hakkının verilmesi, bunun 
güçlü adımlarından biridir.”
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“Ben ve arkadaşlarım, göreve başladığımızdan 
bu yana talep eden, bizimle görüşmek 
isteyen bütün gruplarla, engelli sivil toplum 
kuruluşlarıyla o düzenli olarak engelliler 
gününde ve sonrasında yaptığımız toplu 
görüşmeleri saymıyorum, bireysel olarak da 
ayrı ayrı hepinizi dinliyor, talepleri ve sorunları 
alıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızı da 
samimiyetle Sayın Cumhurbaşkanı’mızın 
talimatları doğrultusunda ve bize çizdiği vizyon 
doğrusunda çalışıyoruz. Şunu görmekten 
son derece mutluyum. Bundan 20 yıl önce 
engellileri sokağa çıkarmayan, engellisi olduğu 
için adeta utanan -ki bunun en yakın tanıkları 
sizlersiniz- bir toplumdan, bugün engellileriyle 
sokakta, sosyal hayatın içerisinde, istihdamda, 
her noktada bulunan bir toplum olmaya 
geldiğimiz için ve bugün daha çok sosyalleşme, 
daha çok hayatın içine katılma, daha müreffeh 
toplumun sağladığı imkanlardan yararlanma 
yolundaki taleplerin geliyor olmasından son 
derece mutluyum. Bunu sağladığı için Sayın Cumhurbaşkanı’mıza, geride bıraktığımız 20 yıl için 
şükranlarımı arz ediyorum.”

Bakan Yanık, engelli vatandaşlarla her vesileyle bir araya geldiklerine dikkati çekerek şunları kaydetti:
“Ama şunu samimiyetle ifade etmek istiyorum. Sizlerin talepleri, sizlerin yakınmaları, sizlerin 
eleştirileri, sizlerin yorumları bizim çalışmalarımıza ışık tutan yorumlar. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın 
bu konudaki hassasiyetini burada ifade etmekten hicap ederim. Dolayısıyla onun çizdiği çerçevede 
ve onun çizdiği istikamette sizlerin imkanlarını geliştirmek, size yaptığımız hizmetleri geliştirmek için 
aralıksız çalışıyoruz. Sorunların farkındayız, taleplerin ve gelişen ihtiyaçların, dönüşen ihtiyaçların 
farkındayız. Bu noktada siz de lütfen bize biraz zaman tanıyın ve güvenmeye devam edin.”

Törende kamuda çalışan engelliler adına Turgay Karakaş konuştu. Serebral Palsili (SP) olarak uzay 
mühendisliği bölümünü bitirdiğini, bunun Türkiye’de ilk olduğunu belirten Karakaş, desteklerinden 
dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Engellilere, “Çalışmayı hiçbir zaman bırakmayın, 
kendinize güvenin, devlet ve millet için çalışın, o kadar başarılı olun ki arkanızdan gelenlere örnek 
olun” tavsiyesinde bulunan Karakaş, atamaların hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından, Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan Hamide 
Coşkun ve Aysel Kürkçü’nün yaptığı “Deniz Feneri” isimli tablo Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim 
edildi.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, butona basarak 
engellilerin atamasını gerçekleştirdi. Erdoğan, butona basarken Turgay Karakaş’ı da sahneye davet 
etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, atanan bazı isimleri sayarak, “hayırlı olsun” dileklerini iletti.
Böylece, 88 kamu kurum ve kuruluşuna, 81 ilde 44 farklı unvan ve sınıflarda, 62’si ilköğretim, 727’si 
orta öğretim, 603’ü ön lisans, 1.535’i lisans mezunu olmak üzere, 2 bin 927 boş kadroya engelli 
ataması yapıldı.
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar 
ve aileleri için bu ay toplam 1 milyar 256 milyon TL Evde Bakım Yardım’ını hesaplara 
yatırdıklarını açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” şiarıyla 
engellilerin her alanda yaşam kalitesinin artması için çalıştıklarını belirterek, “Evde 
sağlık hizmeti programı, evde bakım desteği programı, evde bakım aylığı, ev tipi sosyal 
hizmet kuruluşları ve toplum ruh sağlığı merkezleri ile destekleyici gündüz hizmetlerini 
ülke geneline yaygınlaştırıyoruz.” dedi

Şubat Ayında
1 Milyar 256 

Milyon TL Evde 
Bakım Yardımı 

Hesaplara Yatırıldı

Bakan Derya 
Yanık, “Engelli 

Bireylerin Bağımsız 
Yaşamasına 

Yönelik Sağlık ve 
Sosyal Hizmet 

Politikaları Eğitim 
Çalıştayı”na 

Katıldı

Bakan Derya Yanık, engelli 
bireylerin öncelikle aile yanında 
desteklenmeleri düşüncesiyle 
başlatılan evde bakım yardımı ile 
bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli 
yakını olan ve bakımını üstlendiği 
için çalışamayan vatandaşların 
desteklendiğini hatırlattı.

Engelli vatandaşlara yönelik 
politikaları aile odaklı sosyal 
hizmet vizyonu doğrultusunda 
gerçekleştirdiklerinin altını çizen 
Bakan Yanık, “Aileleri yanında kalan 
engellilere gündüz bakım hizmeti, 
evde bakım yardımı gibi hizmet 
modelleriyle destek oluyoruz. 
Bakıma muhtaç engelli yakınının 
bakımını üstlenen aylık ortalama 
535 bin vatandaşa “evde bakım 
yardımı” veriyoruz.” dedi.

Bakan Yanık, 2022 yılı Ocak-Temmuz 
dönemi için evde bakım yardımının 
1.798 TL’den 2.354 TL’ye çıkarıldığını 
hatırlatarak, “Bakıma ihtiyacı olan 
engelli vatandaşlar ve aileleri için 
bu ay toplam 1 milyar 256 milyon 
TL Evde Bakım Yardım’ını hesaplara 
yatırdık. Ödemelerin tüm engelli 
vatandaşlarımıza hayırlı olmasını 
dilerim.” ifadelerini kullandı.

Bakan Derya Yanık, Bakanlık ile İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim 
Merkezi (SESRIC) iş birliğinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin engellilik alanındaki kamu 
kurumlarından temsilcilerin katılımıyla çevrim içi gerçekleştirilen “Engelli Bireylerin Bağımsız 
Yaşamasına Yönelik Sağlık ve Sosyal Hizmet Politikaları Eğitim Çalıştayı”nın açılışına katıldı.

Çalıştayın açılışında Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç ve SESRIC Genel Müdürü 
Nebil Dabur da yer aldı.

Bakan Yanık, burada yaptığı konuşmada, her canın özel bir değer ve Allah’ın emaneti olduğunu 
belirterek, emanetin değerini bilip onurlu bir hayat kurmanın en temel insan haklarından olduğunu 
kaydetti.

Empati, fedakarlık ve yardımseverliğin miras kalan medeniyetin en önemli erdemlerinden olduğunu 
söyleyen Yanık, bakanlığının hizmetlerinde ve faaliyetlerinde bakış açılarını bu kapsayıcılık ve değer 
sistemi üzerinden geliştirdiklerini ifade etti.
Kimin neye ihtiyacı varsa hizmetleri ona göre belirlediklerine dikkat çeken Bakan Yanık, kadın, çocuk, 
engelli, yaşlı, genç tüm kesimlerin sağlıktan eğitime, çalışma hayatından sosyal hayata kadar her 
alanda gereksinimleri doğrultusunda planlamalar yaptıklarını, buradan hareketle, engellilerin hayata 
tam ve eşit katılımını sağlamak, sosyal hayatın doğal bir parçası olmalarını kolaylaştırmak amacıyla 
hükümet olarak 2005’te Engelliler Hakkında Kanun’u çıkardıklarını anımsattı.

Bakan Yanık Türkiye’de ilk kez 1500 maddelik engelliler hukukunu oluşturduklarını hatırlatarak, 
Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında, 2007’de Birleşmiş Milletler 
Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’yi imzalayan ilk ülkelerden biri olduğunu ifade etti.
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“Çalışmalarımıza, ‘yüzde yüz erişilebilirlik’ 
hedefiyle devam ediyoruz”

“17 Şubat’ta bir engelli memur ataması 
daha yapacağız”

“Engelli bireylerin her alanda yaşam 
kalitesinin artması için çalışıyoruz”

Bakan Yanık, 2010’da Anayasa’nın 10. maddesine eklenen pozitif ayrımcılık ilkesiyle engelli 
politikalarında reform niteliğinde yenilikler yaptıklarını belirtti.

Erişilebilirlik uygulamalarının, eğitimden istihdama kadar, engellilerin toplumsal hayata katılımını 
doğrudan etkileyen konuların başında geldiğine dikkati çeken Bakan Yanık, şöyle konuştu:

“Binalar, açık alanlar, toplu taşıma araç ve sistemleri, bilgi ve iletişim teknolojileri konularındaki 
çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Erişilebilirlik kapsamında, kamu kullanımına 
açık binaların kaldırım, yaya geçidi, park gibi açık alanların, toplu taşıma araçları ile bilgi ve 
iletişim sistemlerinin erişilebilir olmasını zorunlu hale getirdik. Bu konuda bir rehber hazırladık 
ve standartlarını da belirledik. 2011’den bugüne erişilebilirlik konusunda tüm taraflara yönelik 
eğitimler verdik. Konunun önemiyle bağlantılı olarak Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 2020 
yılı ‘Erişilebilirlik Yılı’ olarak ilan edildi. Geçtiğimiz yıl ise saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin 
himayelerinde ‘Erişilebilirlik Herkes İçindir’ sloganıyla dünyada ilk kez geniş bir içerikle Erişilebilirlik 
Ödül Töreni’ni düzenledik. Çalışmalarımıza, ‘yüzde yüz erişilebilirlik’ hedefiyle devam ediyoruz.”

Bakan Yanık, Kovid-19’un engellilerin bağımsız 
yaşayabilmeleri üzerinde olumsuz etkiler yarattığına işaret 
ederek, şöyle konuştu:

“Buna rağmen Türkiye olarak engelli bireylerin bağımsız 
yaşamalarını teşvik etmek amacıyla hizmetlerimizin 
bütünleşik hizmet modeli çerçevesinde yürütülmesi 
için çaba harcıyoruz. Türkiye, medeniyetimizin ve kadim 
kültürümüzün bir yansıması olarak bireyi ve aileyi 
güçlendiren politikaların geliştirilmesine ayrı bir önem 
vermektedir. Bu doğrultuda engelli bireylerin kendi 
sosyal çevrelerinde ve aile ortamlarında hayatlarını 
sürdürebilmeleri için çalışmalar yapıyoruz. Topluma bağımsız bir şekilde katılımı en güç olan 
ve bakıma ihtiyaç duyan engelli bireyler açısından yeni hizmet modelleri geliştiriyoruz. Kişilerin 
bağımsız yaşamasını destekleyecek ve kurum odaklı hizmetlerden toplum temelli hizmetlere 
geçişi sağlayacak bir anlayışla hareket etmekteyiz. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ şiarıyla engelli 
bireylerin her alanda yaşam kalitesinin artması için çalışıyoruz. Evde sağlık hizmeti programı, evde 
bakım desteği programı, evde bakım aylığı, ev tipi sosyal hizmet kuruluşları ve toplum ruh sağlığı 
merkezleri ile destekleyici gündüz hizmetlerini ülke geneline yaygınlaştırıyoruz.”

Bakan Yanık, toplantıdaki tüm paylaşımların İslam coğrafyası açısından bir rehber niteliği taşıyacağına 
inandığını belirterek, iki gün sürecek programın sadece engelliler için değil, yaşlı, hasta, hamile ve 
çocuklu kadınlar başta olmak üzere tüm toplum kesimlerinin refahı ve rahatı açısından çok kıymetli 
olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Çalıştay, açılış konuşmalarının ardından, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma, 
Geliştirme ve İstatistik Dairesi Başkanı Tayyar Kuz, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı 
Önal İnaltekin ve Aile ve Sosyal Hizmetler Uzmanı Ali Güngör’ün sunumlarıyla devam etti.

Azerbaycan, Malezya, Fas, 
Uganda temsilcileri ile Arap 
Engelliler Örgütü (AOPD) 
ve Asya Engellilik Forumu 
(ADF) temsilcilerinin engelli 
bireylerin bağımsız yaşamını 
destekleyici uygulama 
ve hizmetlere ilişkin bilgi 
paylaşımında bulunacağı 
Çalıştay 10 Şubat’ta sona 
erecek.

Bakan Yanık, engellilerin bağımsız şekilde toplumsal hayata 
katılmalarının olmazsa unsurlarından istihdamda da önemli 
gelişmeler kaydettiklerini belirterek, “Geleneksel olarak 
uygulanan kota ve ceza yönteminin yanı sıra hem işverenler 
hem de çalışanlar açısından teşvikler veriyoruz.

Bu yöntemlerle son 20 yılda engelli memur sayısını yaklaşık on kat, işçi sayısını ise üç kat arttırdık ki 
17 Şubat’ta bir engelli memur ataması daha yapacağız.” dedi.

Türkiye’de, bebek ve çocukların gelişimleri açısından risklerin tespit edildiği, gelişimlerinin takibini ve 
ailelerin sürece dahil olmasını sağlayan “Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı’nı başlattıklarını 
aktaran Yanık, 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi’ni hazırladıklarını, engellilerin haklarını geliştirmek ve 
güçlendirmek üzere Türkiye’nin yol haritasını vizyon belgesi ile ortaya koyduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 3 Aralık 2021 Dünya Engelliler Günü’nde ilan edilen 2030 Engelsiz 
Vizyon Belgesi’nin eğitimden sağlığa, adalete erişimden bakıma, ekonomiden sosyal hayata kadar her 
alanda kapsayıcı ve bütüncül bir bakışla hazırlandığını belirten Yanık, yasal, kurumsal ve uygulamaya 
yönelik yapılması gerekenlere kalkınma odaklı ve sosyal içermeci bir yaklaşım geliştirildiğini ifade etti.

Bu kapsamda, engellilerin potansiyellerini gerçekleştirebildikleri, ekonomik, sosyal ve kültürel hayata 
tam katılım sağlayabildikleri bir toplum inşa etmek üzere çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan 
Yanık, engellilerin ve tüm kırılgan grupların hayat standartlarının yükselmesi, toplumsal refahın 
sağlanması için gayret gösterdiklerini vurguladı.
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Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı 

“Erişilebilirlik 
Logosunu Tanıttı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Birleşmiş Milletler tarafından tasarlanan ve 
engelliler için erişilebilir olan bina, iş yerleri, toplu taşıma araçları ve ürünleri göstermek 
için oluşturulan Erişilebilirlik Logosunun tanıtımı yapıldı

Bakanlık tarafından, mekân ve hizmetlere, bağımsız ve güvenli ulaşılabilmesini ifade eden 
“erişilebilirlik uygulamalarının görünürlüğünün artırılması amacıyla hazırlanan erişilebilirlik logosuna 
ilişkin tanıtım toplantısı düzenlendi. Bakanlık binası önünde düzenlenen programda konuşan Aile 
ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, hükümetin, Türkiye’yi siyasi, sosyal, ekonomik, 
diplomatik ve hukuki tüm engellerden kurtarmak için yola çıktığını belirterek “engelsiz Türkiye’nin 
sadece teknik düzeltme ve düzenlemeleri değil, sisteme dair değişim ve dönüşümü de ifade ettiğini 
söyledi. Öncü, bireylerin kimlik ve kişiliğinden bağımsız, kendini mutlu hissetmesinin öncelikleri 
olduğunu ifade etti.

Engellilere yönelik düzenlemelere 2005’teki hukuki altyapıyı güçlendirme çalışmalarıyla başladıklarını 
ve 1500 maddelik engelliler hukuku oluşturduklarını kaydeden Öncü, Türkiye’nin 2007’de BM Engelli 
Hakları Sözleşmesi’ni ilk imzalayan ülkeler arasında yer aldığını hatırlattı.

Bakan Yardımcısı Öncü, engellilere yönelik pozitif ayrımcılığın 2010’da anayasal güvence 
altına alındığını, 2015’te Engelli Hakları Sözleşmesi Protokolü’nün onaylandığını anlattı. Öncü, 
“2030 Engelsiz Vizyonu “nu hazırladıklarını, 2013’te Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Sistemini 
kurduklarını kaydederek “ Denetimler başlatarak belediyelerin ve kurumların harekete geçmelerini 
sağladık. Bugüne kadar 47 bin 527 denetim gerçekleştirdik. Denetim sonucu standartlara uygun 
olduğu tespit edilen bina, açık alan ve toplu taşıma araçlarına ‘Erişilebilirlik Belgesi’ veriyoruz. Bu 
kapsamda 2 bin 550 belge düzenledik.” dedi.

Erişilebilirliğe ilişkin toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla öğrencilere yönelik “Erişilebilirlik Temalı 
Yarışmalar” düzenleyeceklerini belirten Öncü, 2017’de hazırladıkları “Çocuklar İçin Erişilebilirlik 
Rehberi’ni de geliştireceklerini ifade etti.

Erişilebilirliği yaygınlaştırmanın önemine işaret eden Öncü, “erişilebilirlik logosunun da uygulamaların 
görünürlüğünü artırmak için atılan adımlardan biri olduğunu, BM tarafından tasarlanmış logonun bu 
amaca hizmet ettiğine karar verdiklerini bildirdi. Öncü, logonun kullanımına ilişkin süreç konusunda 
şunları kaydetti: “Erişilebilirlik logosu, engelliler için erişilebilir olan bina, açık alan kullanımları, toplu 
taşıma araçları ile erişilebilir olan ürünleri göstermek için oluşturulmuştur. Fiziksel erişimin yanı sıra 
bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimi de kapsamaktadır. Logomuz, denetim sonucu ‘Erişilebilirlik 
Belgesi’ almaya hak kazananlar tarafından bayrak, tabela, etiket gibi görünür alanlarda, broşür, 
kartvizit gibi basılı materyaller ile tanıtım ve reklam malzemelerinde kullanılabilecektir. Erişilebilirlik 
logosu ile erişilebilirlik artık daha görünür olacak.”

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan 
Koç ise bugünün Türkiye’de erişilebilirliğin 
geldiği noktayı ifade etmesi bakımından önemli 
olduğunu söyledi.81 ilde “Erişilebilirlik Belgesi” 
alan 2000’i aşkın noktada bugün eş zamanlı 
olarak çeşitli aktiviteler yapıldığını belirten Koç, 
“Bundan sonra engelli, yaşlı, çocuk, kadın, tüm 
vatandaşlarımız, bu logoyu gördüğü bir alana 
ve binaya bağımsız şekilde erişebileceğini 
anlamış olacak.” dedi. Öncü ve Koç, daha sonra 
erişilebilirlik logolu bayrağı göndere çekti, 
etiketleri de Bakanlık girişi ile engelli rampası, 
anons sistemi ve tekerlekli sandalye alanının 
bulunduğu özel halk otobüsüne yapıştırdı.

Tanıtımını yaptıkları erişilebilirlik logosunun, ilgili belgeyi alan bina, açık alan ve toplu taşıma 
araçlarında kullanılabileceğini kaydeden Öncü, 2011’den bu yana düzenlenen erişilebilirlik 
eğitimlerine 20 bin 148 kişinin katıldığı bilgisini verdi. Öncü, 2018’de erişilebilirlikle ilgili harcamalar 
için açılan özel bütçe kodunun kamu kurumlarınca kullanılmaya başlandığını, erişilebilirlik 
kültürünün oluşturulması için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2020’nin “Erişilebilirlik Yılı” ilan 
edildiğini anımsattı. Geçen yıl başlattıkları “Erişilebilirlik Atölyeleri” kapsamında, kaldırımlara ilişkin 
çalışmayı belediyelerle yürüttüklerini hatırlatan Öncü, atölyelere bu yıl da yaya geçitleri ve duraklar 
konularıyla devam edeceklerini bildirdi.

“Erişilebilirlik eğitimlerine 20 bin 148 
kişi katıldı”

“BM’nin erişilebilirlik logosunun bu amaç için 
uygun olduğuna karar verdik”

“Vatandaşlar, bu logoyu gördüğü alana ve 
binaya bağımsız şekilde erişebilecek”

Öncü, atölyelerin ikinci ayağını oluşturan “Web Erişilebilirlik Eğitimi Serisi” kapsamında 
Cumhurbaşkanlığı, TBMM, EPDK, BDDK gibi düzenleyici denetleyici kurumlar ile yüksek yargı 
organları, YÖK ve üniversiteler, valilikler, il müdürlükleri ve belediyelerin de aralarında bulunduğu 
850’den fazla kurumdan 3 bin 342 kişinin eğitimlere katıldığını anlattı. Bakan Yardımcısı Öncü, 
şunları kaydetti: “Büyük önem atfettiğimiz çalışma konularından biri de acil durum ve tahliye planı 
ile sistemleri oldu. Uluslararası katılımla düzenlediğimiz iki Çalıştayımız ile uluslararası alana da 
katkı sağlayacak standartları geliştirmeye bir adım daha yaklaştık. Ayrıca ‘Akıllı Ulaşım Sistemlerinin 
Erişilebilirliği Çalıştayı’nı gerçekleştirdik. Güncel standardın kullanıldığı ‘Web Erişilebilirlik Kontrol 
Listesi’ni tamamladık ve önümüzdeki günlerde kullanıma açacağız.”
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Erişilebilirlik Logosunun özellikleri

Logodaki simetrik figür ve daire şekli küresel erişimi ve toplumu oluşturan bireyler arasındaki uyumu 
temsil ediyor. Kolları açık insan figürü, farklı özelliklere sahip insanların tümünün kapsanmasını 
sembolize ediyor. Logodaki kafa bilişsel düşünmeyi, dört mavi daire vücudun uç noktalarını, eller 
ve ayaklar hareketliliği ve kolların açık olması herkesi kapsayıcılığı anlatıyor.
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Engelli 122 Bin 
Öğrencinin 2020-

2021 Döneminde 
Eğitime Erişimi 

Sağlandı

Gündüz Hizmet 
Merkezlerinde 

Engellilere
Sunulacak Hizmetlerin 

Standartlaştırılması
İçin Yol Gösterici 

Rehber

GÜNDÜZ
HİZMET
MERKEZİ
REHBERİ

ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının, Taşımalı Eğitim Projesi 
sayesinde 2020-2021 eğitim öğretim yılında 122 bin 121 engelli öğrenci eğitim hayatından 
uzak kalmadı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gündüz hizmet merkezlerinde engellilere sunulacak 
nitelikli hizmetlerin standartlaştırılması ve yeni açılacak merkezlere yol gösterici olması 
amacıyla örnek bir gündüz hizmet merkezinin yapılanma ve işleyiş sürecini içeren bir 
rehber hazırladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ve Engelli ve Yaşlı Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde, engelli öğrencilerin hayatını kolaylaştırmaya 
yönelik çalışmalar yapılıyor.

Bu kapsamda, taşımalı eğitim projesinin hayata geçtiği 2004-2005 öğretim yılından bugüne, özel 
eğitime gereksinim duyan engelli öğrencilerin okullarına ücretsiz ulaşımları sağlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi özel eğitim okulları, özel eğitim sınıfları öğrencileri ile yaygın 
kursiyerleri kapsayan programdan tüm engelli gruplar yararlanabiliyor.

Bakanlık, engelli bireyler ve ailelerinin güçlendirilmesi ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi amacıyla 
çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda engelli vatandaşların ihtiyaç duyduğu bakım hizmetlerinin yarı 
sıra kendine güvenen, üreten ve bağımsız yaşayabilen kişiler haline gelebilmesi konusunda gündüz 
hizmet merkezleri önemli bir yer tutuyor.

Gündüz hizmet merkezlerinde engelli bireylerin yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal hayata aktif 
katılımlarına katkı sağlanması amacıyla engelli bireyler ile ailelerine eğitim, rehberlik ve danışmanlık 
hizmeti, psiko-sosyal rehabilitasyon hizmeti, gündüz bakım ve rehabilitasyon hizmetleri tam gün, yarım 
gün veya seanslı olarak sunuluyor.2021 yılı Kasım ayı itibarıyla Bakanlığa bağlı engelli bireye yönelik 
hizmet veren 25 müstakil, 104 kuruluşa bağlı olmak üzere toplam 129 gündüz bakım merkezi bulunuyor. 
Bu merkezlerde 1.159 engelli birey ve ailesi hizmet alıyor.

Türkiye’de belediyeler bünyesinde ise 66 merkezde 95 bin engelli birey aktif hizmet alıyor. Bakanlık, 
uygulanan gündüz hizmet modeli ve merkezlerden hizmet alan engelli birey sayısının artırılmasını 
hedefliyor. Bu hizmet modelinin Bakanlığın yanı sıra belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarınca standartları 
belirlenmiş şekilde yürütülebilmesi gerekiyor. Bu kapsamda Bakanlığın Engelli ve Yaşlı Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü tarafından gündüz hizmet merkezlerinde engellilere sunulacak nitelikli hizmetlerin 
standartlaştırılması ve yeni açılacak merkezlere yol gösterici olması amacıyla bir rehber hazırlandı.

Gündüz hizmet merkezi açma amacında olan kurum ve kuruluşlara örnek teşkil etmesi hedefiyle 
hazırlanan rehber, örnek bir gündüz hizmet merkezine ilişkin yapılanma ve işleyiş sürecini içeriyor. 
Rehberden, il müdürlüklerinin yanı sıra, gündüz hizmet merkezi açmayı planlayan belediyeler, STK’lar 
ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların da yararlanması amaçlanıyor. Rehberde gündüz hizmet merkezi 
tasarımı en geniş anlamıyla yer alıyor. Gündüz bakım ve rehabilitasyon birimi ile ihtiyaca ve kaynağa göre 
belirlenmiş atölyeler, engelli bireylere yönelik bir gündüz hizmet merkezinde yer alması zorunlu birimler 
olarak belirtiliyor. Diğer birimlerin ise kurum ve kuruluşların fiziki, mali ve insan kaynağı kapasitesine göre 
belirlenebileceği ifade ediliyor. Rehberde hizmetin yerelde engelli bireylere ve ailelerine en yakın yerde 
sunulması, erişilebilirliğin kolaylaştırılması ve ihtiyaca göre tasarlanmış olmasının önemi vurgulanıyor.

Engelli öğrencilerin okullarına daha kolay erişimleri sağlanarak, okula 
gitme oranlarının artırılması, eğitim ve öğretimin teşvik edilmesi, engelli 
öğrencilerde okul sevgisinin oluşması, öğrencilerin ulaşımda yaşadıkları 
sorunların giderilmesi ve böylece engelli bireylerin sosyal hayatın her 
safhasında kendilerine yer bulabilmesi hedefleniyor.

Projenin başladığı tarihten bugüne kadar öğrenci taşıma uygulamasından yararlanan öğrenci 
sayılarında belirli oranda artış olduğu gözlendi. Uygulamanın hayata geçtiği yıl taşımalı eğitimden 
yararlanan engelli öğrenci sayısı 6 bin 901’ken, bu sayı yaklaşık 16,4 kat artarak 2020-2021 öğretim 
yılında 122 bin 121’e ulaştı. 2019-2020 eğitim öğretim yılında ise 113 bin 660 engelli öğrenci Taşımalı 
Eğitim Projesi sayesinde okuma imkânı buldu.

Öte yandan, söz konusu proje kapsamında 2020-2021 döneminde 122 bin 121 engelli öğrenci için 
365 milyon 486 bin 421 lira kaynak kullanıldı.

365 milyon 486 bin 421 lira kaynak kullanıldı
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Rehbere https://www.aile.gov.tr/media/97638/engelli_bireylere_-
yonelik_-gunduz_-hizmet_-merkezi_-rehberi.pdf adresinden 
ulaşılabilecek.

GÜNDÜZ HİZMET
MERKEZİ REHBERİ

Genel Müdürlüğü
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri

ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK

OCAK2022
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Yüksek İhtisas 
Üniversitesi ile 

60+ Tazelenme 
Üniversitesi 

Protokolü İmzalandı

Engellilerin 
Hazırladığı Yöresel 
Ürünler Bakanlıkta 

Açılan Stantta 
Satışa Sunuldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Yüksek 
İhtisas Üniversitesi arasında “60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi” çerçevesinde protokol 
imzalandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Çankırı Bakım ve Rehabilitasyon ve Aile 
Danışma Merkezinde kalan engellilerin hazırladığı yöresel ürünler, Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığında açılan stantta satışa sunuldu

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yaşlıların toplumsal hayata etkin katılımını 
sağlamak ve bu yönde farklı mekanizmaların işlerliğini sürekli kılmak amacıyla yürütülen “60+ Tazelenme 
Üniversitesi Projesi” yaygınlaştırılıyor. Bu kapsamda Yüksek İhtisas Üniversitesi ile Engelli ve Yaşlı 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında “60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi” protokolü imzalandı.

“60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi Protokolü”nü Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç 
ve Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Paç imzaladı.

60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi, yaşlıların hem bireysel anlamda yeni bilgi, beceri ve deneyimler 
kazanmalarına, hem de sahip oldukları bilgi ve deneyimleri aktararak topluma katkı sunmalarına olanak 
sağlıyor. Aktif ve sağlıklı yaşlanma çerçevesinde, yaşlıların bireysel kapasitelerini ve uyum yeteneklerini 
de geliştirmeyi hedefleyen 60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi kapsamında sunulan eğitimler, aynı 
zamanda sosyal hayata katılımı destekliyor ve yaşlı yalnızlığını gidermede önemli rol oynuyor. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının dezavantajlı grupların iş piyasasına katılımını teşvik etmek amacıyla 
başlattığı Sosyal İçerme Projeleri kapsamında Çankırı Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde 
“Tarım Rehabilitasyon Projesi” hayata geçirildi. Bu kapsamda merkez bahçesinde âtıl bulunan yaklaşık 
4 dönümlük arazi traktörle sürüldü, yabani otlar temizlendi, tarımsal rehabiliteye katılan 40 engelli birey 
tarafından alana kiraz, ceviz ağacı ve bin kök lavanta dikildi. Engelli bireyler, topladıkları ıhlamur, lavanta, 
kuşburnu alıç gibi ürünleri paketleyerek hazır hale getirdi. 

Satışa hazır hale getirilen ürünlerin tanıtılması amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı girişinde ürün 
tanıtım standı açıldı. Standı ziyaret eden Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan koç,  alışveriş 
yaparak stant temsilcisi engelli görevliler ile sohbet etti.  Stantta alıç marmeladı, elma pekmezi, orman 
marmeladı, taze kurutulmuş ıhlamur, doğal sabun gibi ürünlerin tanıtımı yapılarak satışları gerçekleştirildi.  
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Engelli Hakları 
Ulusal Eylem Planı 

Kapsamında 
Çevrim içi Çalıştay 

Düzenlendi

Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı hazırlık çalıştayları kapsamında “Karar Alma 
Mekanizmalarına Katılımın Güçlendirilmesi konulu çalıştay çevrim içi gerçekleştirildi

Engellilerin diğer bireylerle birlikte tüm haklardan yararlanabilmelerini temin etmek açısından devletin 
topyekûn yaklaşımını gösteren ortak bir yol haritası olacak vizyon belgesi ve eylem planının ilgili tarafların 
iş birliği ile hazırlanması çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen hazırlık çalıştaylarının 13’üncüsü ‘Karar 
Alma Mekanizmalarına Katılımın Güçlendirilmesi’ başlığıyla düzenlendi. 

Çevrim içi gerçekleştirilen çalıştaya, engellilik alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından 
yaklaşık 80 temsilci katıldı.

Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı’nın hazırlıkları kapsamında, bugüne kadar 12 çalıştayın gerçekleştiğini 
söyleyen Koç, 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi’nde yer alan hedefleri gerçekleştirmek üzere belirlenen 
taslak faaliyetlerin tartışılacağı çalıştayın engellilik alanında gerçekleştirilen tüm çalışmalarda olduğu 
gibi engelli bireylerin katılımı ile gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

Genel Müdür Koç’un ardından Araştırma, Geliştirme ve İstatistik Dairesi Başkanı Tayyar Kuz, Engelli Hakları 
Ulusal Eylem Planı’na ilişkin ayrıntılı bilgileri paylaşarak Eylem Planı’nda yer alan taslak faaliyetlerin sivil 
toplum kuruluşları tarafından değerlendirilmesine yönelik müzakere sürecini başlattı. Çalıştay, STK 
temsilcilerinin taslak faaliyetleri değerlendirmesi ve engellilik alanına ilişkin sorun ve çözüm önerilerini 
aktarması ile son buldu.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç burada 
yaptığı konuşmada,  2030 Engelsiz Vizyon Belgesi’nin 
engellilik konusunun içermeci bir anlayışla ele alınarak 
politika ve programlarda gözetilmesini sağlamak üzere, bu 
çalışmaların ortak bir payda ile şekillenip, daha sistematik 
ve izlenebilir hale getirilmesine hizmet edeceğini vurguladı.

Koç, Engelsiz Vizyon ’un 2030 yılına kadar engellilik alanında 
yasal, kurumsal ve uygulamaya yönelik yapılması gerekenler 
için toplumun tüm tarafları için bir yol haritası olacağını 
bildirdi. İlgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile engellilik 
alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının 
katkı ve katılımları ile hazırlanan 2030 Engelsiz Vizyon 
Belgesi’nin, 3’er yıllık eylem planları ile hayata geçirilmesinin 
öngörüldüğünü aktaran Koç, gerçekleştirilen bu toplantının 
da ilk 3 yıllık Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı’nın hazırlıkları 
kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.

“2030 Engelsiz Vizyon Belgesi’nin 3’er yıllık eylem planları ile 
hayata geçirilmesi öngörülüyor”

“Bugüne kadar 12 çalıştay gerçekleştirildi”
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Derya Yanık, Bakanlıkta gerçekleştirilen “Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin 
Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni”nde yaptığı konuşmada, bugün gençlerin 
yaşadığı heyecanı kendisinin de 
hissettiğini dile getirdi. Bakan Yanık, 
gençlere “Sizlerin başarısı bizim için 
bir gurur vesilesi. Sizin başarınız 
bizim gururumuz. Sizin geleceğiniz 
ülkemizin geleceğidir. Bugün, 
devlet korumasından yararlanan 
gençlerimize sağlanan istihdam 
hakkı ve imkanlarıyla, dayanışma 
kültürümüzün güzel bir örneğini 
veriyoruz. Gençlerimizin geleceğe 
güvenle bakması, milletimiz ve 
hükümetimiz için her zaman 
öncelikli meselelerimizin başında 
geliyor.” diye seslendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın katıldığı kura töreninde 
devlet korumasındaki 1050 genç kamu kurum ve kuruluşlarına atandı.

Kadın 
Statüsü
Genel Müdürlüğü
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Bakan Derya 
Yanık, “Aile İçi ve 

Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele 

Toplantısı’na 
Katıldı

Bakan Yanık, Ankara’da düzenlenen Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı’nda 
yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetin sadece kadınların meselesi olmadığını vurguladı. Bütün 
paydaş tarafların bir araya gelerek ortak çözüm üreteceği bir platform oluşturmaya çalışıldığını 
söyleyen Yanık, kadına yönelik şiddetin görünmeyen pek çok mağdurunun da olduğunu belirtti.

Bakan Yanık, “Bizim 4. Ulusal Eylem Planımızda sadece mağdur odaklı bakış değil fail odaklı 
bakışı da geliştirmemiz ve failin rehabilitasyonu, failin iyileşmesi, bu suç ve şiddet eğiliminden 
uzaklaştırılarak topluma karıştırılması, sağlıklı bir ailenin içinde sağlıklı bir aile ferdi olarak hayatına 
devam ettirilmesi için yapabileceğimiz bir şey varsa, bunu da yapmamız gerekir diye çalışmalarımızı 
yoğunlaştırıyoruz.” dedi.

2007 yılından beri Ulusal Eylem Planları kapsamında şiddeti önlemeye yönelik planlı ve programlı 
çalışmalar yürütüldüğünü hatırlatan Yanık, başta Anayasa olmak üzere, Türk Ceza Kanunu ve Türk 
Medeni Kanunu gibi temel kanunlarda reform niteliğinde değişimlere imza atıldığını bildirdi. Bakan 
Yanık, bu çerçevede 2021-2025 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem 
Planını kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin, medyanın, uluslararası kuruluşların 
ve akademisyenlerin katkı ve katılımlarıyla hazırladıklarını ve Temmuz 2021 itibarıyla da yürürlüğe 
konulduğunu belirtti.

Yeni eylem planıyla mevzuatın etkin kullanılması gerektiğinin altını çizdiklerini, özellikle risk odaklı 
yaklaşım olarak niteledikleri şiddetin önlenmesi ve şiddete erken müdahaleye yönelik çalışmalara 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadına yönelik şiddetle mücadeleye 
kararlılıkla devam edeceklerini belirterek, “Şiddet vakaları yaşanıp da şiddet mağduru 
zarar gördüğünde yapılacak çalışmalar, ne yazık ki o şiddet olayını hiç yaşanmamış 
gibi hissettiremez. Bu nedenle şiddeti önleme çalışmalarının etkisi, şiddet yaşandıktan 
sonraki desteklerden çok daha güçlüdür” dedi

“Güçlünün zayıfı ezebildiği durumlar son bulana 
kadar vazifemiz devam edecek”
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ağırlık verdiklerini anlatan Yanık, “Şiddet vakaları yaşanıp da şiddet mağduru zarar gördüğünde 
yapılacak çalışmalar ne yazık ki o şiddet olayını hiç yaşanmamış gibi hissettiremez. Bu nedenle 
şiddeti önleme çalışmalarının etkisi, şiddet yaşandıktan sonraki desteklerden çok daha güçlüdür. 
6284 sayılı yasamız bu anlamda gerekli tedbirleri kapsamaktadır ve daha da güçlendirilmesi gereken 
noktaları üzerinde halen çalışılmaktadır.” dedi.

Programda konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin, 
dinmeyen bir acıyı dindirme çabası olduğunu ifade ederek, uzun yıllardır hükümetlerin, devlet 
kurumlarının bu konuda büyük gayretle çalıştıklarını belirtti. Bozdağ yapılan çalışmalarla bu konuda 
belli bir mesafe alındığını ancak gelinen noktada olayların azalmasında arzu edilen neticelere 
ulaşılamadığını söyledi. Bozdağ, şöyle devam etti:

“Geçmiş dönemde bakanlığım zamanında başladığım bir proje vardı. Yeni dönem de bu projeyi 
canlandırmayı düşünüyoruz. Adli veri bankası diye bir banka. Bu esasında kesinleşmiş mahkeme 
kararlarıyla, Türkiye’nin bir Google sistemi gibi bir sistem içinde suç haritasını tamamen ortaya 
çıkarmak ve bunun üzerinden önleyici uygulamaları yapmak. Örneğin en çok cinayet hangi il, ilçe, 
belde, köy, mahalle, cadde, sokakta? Bir yerde yoğunlaşma var, fotoğrafı görecek, ona göre bütün 
kurumlar durumdan vazife çıkarıp o bölgelerde ona göre bir çalışma yaparsa belki önleyici hukuk 
bakımından çok daha ciddi bir adımı atmış olabiliriz.”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 
konuşmasında, kadına yönelik şiddet 
konusunda önemli adımlar atıldığının 
altını çizerek, kolluk birimlerine gecikmesi 
sakınca bulunan durumlarda koruyucu 
ve önleyici tedbir alma yetkisi verildiğini 
hatırlattı. Halen 499 kişinin elektronik 
kelepçeyle izlendiğini aktaran Bakan 
Soylu, Kadın Acil Destek (KADES) 
Uygulaması’nı cep telefonuna yükleyen 
kadın sayısının 3 milyonu aştığını açıkladı. 
KADES’in birçok olayın yaşanmadan 
önlenmesini sağladığını bildiren Soylu, 
“Sadece bize intikal eden değil, intikal 
edip de ‘Ben şikayetçi değilim.’ diyenleri 
de takip ediyoruz.

Bunu bir hukuki, idari prosedür olarak 
görüyor değiliz. Bunu bir insanlık meselesi 
olarak görüyoruz. Buna belki korkmuştur, 
endişe etmiştir, kendisine o anda bir şey 
söylenmiştir anlayışıyla bakıyoruz.” diye 
konuştu. Soylu, 2017’de kadın cinayeti 
sayısının 353 olduğunu, 2021’de bu 
rakamın 307 olduğunu bildirdi.

“Ben şikâyetçi değilim diyenleri de takip ediyoruz”

“Geleceğini 
Kuran Genç 

Kadınlar 
Projesi”  

Tanıtıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde, Birleşmiş 
Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Vakfı destekleriyle ne eğitimde ne istihdamda yer 
alan (NEET) 18-29 yaş arasındaki genç kadınların güçlenmelerini, toplumsal ve ekonomik hayata 
aktif katılımlarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen “Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi” 
tanıtıldı.

Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, son yıllarda gelişmiş ülkelerin yoğunlaştığı 
konuların başında genç işsizliğinin geldiğini fakat genç işsizliğinden daha derin ve karmaşık bir 
bağlamı içeren farklı bir gerçekle de karşı karşıya olduklarına dikkati çekerek, “NEET, kavram olarak 
cesareti kırılmış gençlerin yanı sıra, hastalık, engellilik, bakım sorumluluğu ve ev işlerine katılma gibi 
istem dışı nedenlerle ekonomik olarak aktif olmayan bireyleri de kapsıyor. Biz, nüfusunun yaklaşık 
üçte biri 18 yaş altı olan dinamik bir nüfusa sahibiz. Türkiye olarak en önemli zenginliğimiz insan 
kaynağımız. Birçok alanda nitelikli insan kaynağımızın avantajlarını da yaşıyoruz.” diye konuştu.

Türkiye’nin aynı zamanda çok 
hızla yaşlanan bir ülke olduğunu 
söyleyen Bakan Yanık, şöyle 
konuştu:

“Yaşlanma hızımız dünyadaki 
benzeri örneklerin maalesef 
çok önünde seyir arz ediyor. 
Nüfusumuzun yaşlanma 
eğilimine girmesi ile Avrupa 
ülkelerinde olduğu gibi 
demografik fırsat penceresi 
bizim için de ağır ağır 
kapanıyor. İlerleyen yıllarda 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “18-29 yaş arasındaki bütün ne istihdamda 
ne eğitimde ama özellikle genç kadınlar, bizim için gerçekten bir hazine değeri taşıyor.” 
dedi
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yaşlanan nüfus ve etkileri gündemimizde daha fazla yer işgal edecek. Bu anlamda genç ve dinamik 
nüfusumuzun avantajını şimdiden geleceğe yönelik bir kazanıma dönüştürmeli ve bu avantajı 
sürdürülebilir kılmalıyız. NEET grubu yani 18-29 yaş arasındaki bütün ne istihdamda ne eğitimde 
ama özellikle genç kadınlar, bizim için gerçekten bir hazine değeri taşıyor.”

Bakan Yanık ne eğitimde ne istihdamda olmayan gençlerin tespiti ve iş gücü piyasasına veya 
eğitime yeniden dahil edilebilmelerinin yalnızca onların kişisel yararlarına değil, aynı zamanda 
toplumun sosyal ve ekonomik yönden refahının artmasına da önemli katkı sağlayacağını belirtti. 
Geleceğe yönelik hedeflere ulaşmada, stratejileri güçlendirecek her projeye, her çabaya büyük 
önem verdiklerini vurgulayan Bakan Yanık, şunları kaydetti:

“Her zaman bu vizyonla hareket eden kurumlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla ve özel 
sektör temsilcilerimizle iş birliğine hazır olduğumuzu ifade etmiştim. Bugün burada başladığını 
duyurduğumuz ‘Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi’nin bu anlamda örnek teşkil edecek 
projelerden birisi olacağına inanıyorum. Mevcut durum ve ihtiyaç analizi çalışmaları yapmak, eğitim 
programları hazırlamak, politika önerileri geliştirmek, dijital ortamda genç NEET kadınlara eğitim, 
staj ve iş fırsatlarına ulaşmalarını sağlamak gibi faaliyetleri içerecek projemizi hep birlikte çok 
kapsamlı ve bütüncül bir bakış açısıyla oluşturduğumuzu düşünüyorum. 3 yıl sürecek olan ve çok 
paydaşlık olarak yürüteceğimiz projemizin ülkemiz genç kadınları için hayırlarla sonuçlanmasını, 
onların kuracakları büyük hayaller öncesinde güçlü bir adım olmasını diliyorum.”

Türkiye’nin 
Mühendis 

Kızları 
Projesi’nin 
İkinci Fazı 

Başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde, Milli Eğitim Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı Türkiye Ofisi (UNDP) ve Limak Vakfı iş birliğinde başlatılan “Türkiye’nin Mühendis Kızları” 
Projesi 31 Aralık 2021’de tamamlandı.

Mühendislik eğitimi alan veya alacak olan kız öğrencilerin eğitimlerini birçok yönden desteklemek 
üzere yürütülen projenin etki raporuna göre, kız öğrencilerin mühendisliğe ilgisi artarken, Bakanlık 
ve proje paydaşları tarafından elde edilen olumlu sonuçlar üzerine “Türkiye’nin Mühendis Kızları” 
Projesinin ikinci fazı Ocak ayında başladı.

Lise ve üniversitede okuyan kız öğrencilere yönelik iki ayrı programdan 
oluşan projenin ilk fazında devlet üniversitelerinin inşaat, çevre, endüstri, 
makine, elektrik/elektronik, bilgisayar mühendisliği bölümlerinden 
öğrenciler programdan faydalanmıştı. İkinci fazda, kimya mühendisliği 
dalındaki kız öğrenciler de programa dâhil edildi.

Lise Programında ise, ilk fazda en başarılı Fen ve Anadolu Liselerinde 10 ve 11’nci sınıfta öğrenim 
gören öğrencileri ile öğretmen, okul idarecileri ve velilerine yönelik çeşitli farkındalık artırıcı faaliyetler 
gerçekleştirilmişti. İlk fazda yüz yüze gerçekleştirilen faaliyetlere ikinci fazda çevrimiçi olarak devam 
edilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık,  kadınların mühendislik alanında daha fazla 
yer almasını sağlamak amacıyla sürdürdükleri “Türkiye’nin Mühendis Kızları” projesinin 
ikinci fazını başlattıklarını belirterek, “İlk fazda olduğu gibi mühendis olmak isteyen kız 
öğrencileri her alanda destekleyerek, mesleklerinin rol modelleri olmalarını hedefliyoruz” 
dedi

Programa, kimya mühendisliği dalındaki kız 
öğrenciler de dahil edildi
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“Daha fazla kadın mühendisin iş 
hayatına katılmasını hedefliyoruz”

Lisedeki kız öğrencilerin mühendisliğe
ilgisi arttı

Bakan Derya Yanık, kadınların ve kız çocuklarının 
potansiyellerini ortaya çıkaracak, hayallerini 
gerçekleştirmelerini mümkün kılacak projelere ve 
faaliyetlere öncelik verdiklerini belirterek, “Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve 
Emine Erdoğan Hanımefendi, kız çocuklarımızın 
eğitimine büyük bir hassasiyetle yaklaşmış, çalışmalarımıza öncülük etmişlerdir. Biz de Bakanlık 
olarak özellikle kız çocuklarının mühendislik mesleğine katılımını desteklemek için başlattığımız 
‘Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesini’ sürdürülebilir bir platforma dönüştürmeyi amaçlıyoruz” 
ifadelerini kullandı.

Kadın katılımının en düşük olduğu profesyonel alanlardan birinin mühendislik olduğunu kaydeden 
Bakan Yanık, “İlk fazda olduğu gibi ikincisinde de kız öğrencilerin farkındalığını artırarak daha fazla 
kadın mühendisin iş hayatına katılmasını, mühendis olmak isteyen kız öğrencileri her alanda 
destekleyerek, mesleklerinin rol modelleri haline gelmelerini hedefliyoruz” dedi.

Projenin üniversite programından bugüne kadar toplamda 710 mühendislik fakültesi öğrencisi 
yararlandı. Öğrencilere burs imkanıyla birlikte staj ve istihdam, İngilizce dil eğitimi, “sosyal 
mühendislik” sertifika programı eğitimleri ile mentorlük ve son sınıflar için koçluk desteği verildi. 
Mezun olan öğrenciler, proje paydaşı şirketler grubu ile sektördeki farklı kuruluşlarda istihdam edildi.

Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi’nin lise ayağında ise 
belirlenen il ve okullarda öğretmen, veli ve öğrenciler 
mühendislik mesleğiyle ilgili farklı etkinliklerle bilgilendirildi. 
Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi ile 125 Lisede 54.000 
öğrenciye, veli ve öğretmene  ulaşıldı. Lise programındaki 
faaliyetler arasında eğitimler, farkındalık oluşturan oyun ve 
sanal gerçeklik uygulamaları ile her okulla gerçekleştirilen rol 
model buluşmaları yapıldı.

Proje kapsamında eğitim alan bu öğretmenler, lise öğrencileri, öğretmenler ve veliler için 
mühendislik mesleğini tanıtıcı faaliyetler yapıldı. Ayrıca, projenin web sitesinde (https://www.
turkiyeninmuhendiskizlari.com/) “Mühendise Sor” uygulamasıyla da gönüllü kadın mühendisler, 
öğrencilerin sorularını yanıtladı. Bu uygulamayla da şu ana kadar 925 soru cevaplandı.
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Türkiye’de Kadın 
Erkek Eşitliğine 

Duyarlı Planlama 
ve Bütçelemenin 

Uygulanması 
Projesi

Bakanlık 
Finansal 

Okuryazarlık 
ve Kadınların 

Ekonomik 
Güçlenmesi 
Çalışmaları 

ile 692 Bin 241 
Kişiye Ulaştı

Ülkemizde kadın erkek eşitliğine duyarlı planlama ve bütçelemeyi sistematik ve sürdürülebilir bir 
şekilde geliştirecek bir model oluşturmak amacıyla uygulamaya konulan “Türkiye’de Kadın-Erkek 
Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması Projesi” kapsamında çalışmalarımız tüm 
hızıyla devam ediyor.
 
Proje kapsamında, 11 farklı bakanlık ve kamu kuruluşundan üst düzey yetkililerin katılımıyla üst 
düzey savunuculuk ve bilgilendirme ziyaretleri gerçekleştirildi. Yönetici pozisyonundaki kamu 
görevlilerine yönelik farkındalık seminerleri düzenledi. Bu kapsamda 11 farklı bakanlık ve 8 farklı 
kamu kurumundan toplam 126 kamu görevlisine ulaşıldı.

Cumhurbaşkanlığı İcraat Programları ile Kadının Güçlendirilmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planında 
yer alan hedefler kapsamında “Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi” 
çalışmaları doğrultusunda seminerler bu yılda yapılmaya başlandı. Uygulama ile kadınların 
ekonomik kalkınmaya katılımları konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak sosyo-ekonomik 
konumlarını güçlendirmelerini sağlamak ve aile bütçesini iyi organize edebilmeleri amaçlanıyor.

Seminerlerde kadınların para yönetimi, gelir, harcama, birikim, borç, tasarruf, yatırım araçları, 
bireysel emeklilik sistemi gibi konularda farkındalıklarının artırılmasını hedefleniyor. Ayrıca,  
kadınların ekonomik güçlenmesine yönelik destek ve teşviklere ilişkin bilgi verilmesi amaçlanıyor. 
Bu kapsamda kadınlara, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri koordinasyonunda olmak üzere 
finansal okuryazarlık eğitici eğitimi alan meslek elemanları ve ilgili kurum temsilcileri tarafından 
ekonomik açıdan güçlenmelerine yönelik destek ve teşviklere ilişkin bilgi veriliyor.

Kovid-19 salgını sürecinde hayata geçirilen tedbirler kapsamında seminerler, radyo programları gibi 
kitle iletişim araçları aracılığıyla veya dijital platformlar üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor.

Kadınların çalışma hayatına yönelik bilgilenmelerini sağlamak için hayata geçirilen uygulama 
kapsamında, geçen yıl ocak ayından aralık ayı sonuna kadar 10 büyükşehir olmak üzere 20 ilde 
gerçekleştirilen seminerler ile 224.561 kişiye ulaşıldı.

Seminerlerin başladığı 2017 yılından bu yana toplam 692.241 kişiye ulaşıldı. Finansal Okuryazarlık ve 
Kadınların Ekonomik Güçlenmesi seminerleri, Türkiye’nin 81 ilinde gerçekleştirilmeye devam edecek.

Türkiye’de Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması Projesi 
kapsamında çalışmalar devam ediyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen Finansal Okuryazarlık ve 
Kadınların Ekonomik Güçlenmesi çalışmaları kapsamında kadınların sosyo-ekonomik 
güçlenmelerini sağlamak ve aile bütçesini iyi organize edebilmeleri amacıyla 81 ilde 
gerçekleştirilen 195 etkinlik ile 692.241 kişiye ulaşıldı

“Geçen yıl 224.561 kişiye ulaşıldı”
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Aile ve Sosyal 
Hizmetler 

Bakanlığı Kadın 
Konukevlerini 

Yaygınlaştırıyor

Pozitif Psiko-
Terapi 

Eğitimlerinin 
Üçüncü 

Aşaması 
Tamamlandı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında 2022 yılı yol haritası hazır olan Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı doğrultusunda faaliyetlerini 
sürdürmeye devam ediyor.

Şiddet olaylarında hukuki destekten barınmaya, istihdamdan sosyal desteğe kadar birçok alanda 
mağdur kadınların yanında olan Bakanlığın bünyesinde yapılan çalışmalar içinde kadın konukevleri 
önemli bir yer tutuyor.

3 bin 624 kapasiteli, 112’si Bakanlığa bağlı toplam 149 kadın konukevi, ortalama % 75 doluluk 
oranıyla hizmet veriyor. Bakanlık, şiddet mağduru kadınlar için 81 ilde kurulan kadın konukevlerini 
yaygınlaştırıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2022-2026 Stratejik Planı’na göre, Türkiye’de 149 olan kadın 
konukevi sayısı, bu yıl 154’e yükseltilecek. Konukevi sayısının, 2023’te 159, 2024’te 164, 2025’te 169, 
2026’da ise 174 olması planlanıyor.

Eğitimlerde, Pozitif Psikoterapi Tanımı, Tarihçesi, Temel Kavramlar, Pozitif Çatışma Çözümü, Pozitif 
Psikoterapide Tanının Boyutları, Terapist Danışan İlişkisi, Kişisel ve Profesyonel Yaşantınızda PPT’nin 
Kullanımının Yansımaları, Pozitif Psikoterapinin Aile Terapisinde Uygulanması, Süpervizyon ve Vaka 
Çalışması gibi konular üzerinde duruluyor. 

Katılımcılarımız, insancıl, psikodinamik ve davranışçı terapinin sentezi olan; çatışmaların, sorunların 
pozitif yönlerine ağırlık veren kültürlerarası bir yaklaşım olan Pozitif Psikoterapi kavram ve tekniklerini 
uygulamayı, Pozitif Psikoterapi’ye göre danışanın gelişimini ve yaşam kalitesinin artırılmasını 
desteklemek için kullanılacak uygun terapötik stratejileri seçmeyi, kişide varolan semptomları, 
rahatsızlıkları; gerçek yetenekleri vurgulamayı ve danışanı terapiye getiren semptomları pozitif 
olarak yeniden yorumlamayı öğreniyorlar.

Bu kapsamda, Pozitif Psiko Terapi’nin üçüncü aşaması Ankara’da 50 meslek elemanının katılımıyla 
gerçekleştirildi. Eğitimin, dördüncü ve beşinci aşamaları da ilerleyen dönemde gerçekleştirilecek.

Uluslararası veriler değerlendirildiğinde, Türkiye’de hizmet sunan 
kadın konukevleri yatak kapasitesinin, ülke nüfusuna oranla hem 
Avrupa ülkeleri hem de Avrupa Birliği üye ülkeleriyle yakın seviyede 
olduğu görülüyor.

Avrupa Konseyi’nin kadına yönelik şiddetle mücadelede destek 
hizmetleri minimum standartlarına göre, her 10 bin nüfus için bir 
yatak kapasitesi öngörülüyor.

Son nüfus sayımı doğrultusunda nüfus ve yatak oranı değerlendirildiğinde, 46 Avrupa ülkesinde 
22 bin 353 kişiye 1 yatak, 27 AB ülkesinde 17 bin 502 kişiye 1 yatak, Türkiye’de de 22 bin 945 kişiye 
1 yatak düşüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye’de 149 olan kadın konukevi sayısını, bu yıl 
154’e, 2023’te 159’a, 2024’te 164’e, 2025’te 169’a ve 2026’da 174’e yükseltmeyi planlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından şiddet mağduru kadınların güçlenmesi 
ve tekrar yaşamını kurgulayabilmesi için yapılandırılmış bir mesleki çalışma sürecine 
ihtiyaç duyulduğu için kadın alanında hizmet veren personele yönelik psiko-sosyal 
destek eğitimleri gerçekleştiriyor 

Türkiye’de 22 bin 945 kişiye 1 yatak düşüyor



80 81Sosyal Yardımlar Genel MüdürlüğüSosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

Sosyal 
Yardımlar
Genel Müdürlüğü
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Bakan Derya Yanık: 
“Yeni Anaokulu/

Anasınıfı 
Desteğimiz 
ile 1 milyon 

çocuğumuzun 
eğitimine katkıda 

bulunacağız”

Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında duyurduğu 
Anaokulu/Anasınıfı Desteği ’ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çeşitli tematik sosyal yardım programlarıyla dezavantajlı hanelerin farklı ihtiyaçlarını karşılamaya 
devam ettiklerini ifade eden Bakan Yanık, “İhtiyaç sahibi ailelerin anaokulu/anasınıfına devam 
edecek olan çocuklarının desteklenmesine ilişkin böylesine kapsamlı bir uygulamayı hayata 
geçiriyoruz. Hazırladığımız yeni destek programımız ile geleceğimizin mimarı olan çocuklarımıza 
desteklerimize bir yenisini eklemiş oluyoruz” dedi.

Bakan Yanık, Anaokulu/Anasınıfı Desteğinin detaylarını ise şu 
şekilde paylaştı:

“Sosyal yardım programlarımızdan faydalanan vatandaşlarımızın 
3-5 yaş aralığında çocuğu bulunup, Milli Eğitim Bakanlığı’na 
bağlı anaokuluna/anasınıfına kaydettirmesi halinde her bir 
çocuk için ödemekle mükellef olduğu giderleri Bakanlık olarak 
biz karşılayacağız. Çocuğunu MEB’e bağlı anaokulu/anasınıfına 
kaydettiren vatandaşlar adına ödemeleri aylık olarak doğrudan Milli Eğitim Bakanlığı’na yapacağız. 
Bu yardım programımız için yılda 500 milyon TL kaynak ayıracağız. Böylece ilk kez uygulanacak 
Anaokulu/Anasınıfı Desteği ile ihtiyaç sahibi hanelerimizdeki 1 milyon çocuğumuzun anaokulu/
anasınıfına gitmesini sağlayarak, eğitimlerine katkıda bulunacağız.”

Bakan Derya Yanık, ilk kez uygulanacak olan Anaokulu/Anasınıfı Desteği ile ihtiyaç 
sahibi hanelerdeki 1 milyon çocuğun anaokulu/anasınıfına gitmesine destek olacaklarını 
belirtti. Bakan Yanık, söz konusu destek programı için yılda 500 milyon TL kaynak 
ayıracaklarını bildirdi

Ödemeler Ağustos’ta hesaplara yatırılacak

AĞUSTOS
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Hayata geçirilecek olan yeni destek programının önemine dikkat çeken Bakan Yanık, “3-5 
yaş aralığındaki çocuklarımızın el becerilerini geliştirmeleri ve sosyalleşmeleri bakımından 
MEB’e bağlı resmi anaokulu/anasınıfına devam etmelerini çok önemsiyoruz.

Yeni desteğimizin, çocuklarımızın eğitim-öğretim hayatına hazırlanmalarında önemli katkısı 
olacağı hiç şüphesiz. Hiçbir maliyet, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızdan 
önemli değildir” ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, Anaokulu/Anasınıfı Desteği için başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıflarına yapılacağını belirtirken, başvuru tarihinin önümüzdeki günlerde belirleneceğini 
kaydetti.

Bakan 
Derya Yanık: 

“Şubat ayı 
yaşlı aylığı 

ve engelli 
aylıklarını 
hesaplara 

yatırıyoruz”

Bakan Yanık, yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Şubat ayı içerisinde yaklaşık 1 milyar 31 milyon TL tutarında yaşlı aylığı yardımında bulunacaklarını 
kaydeden Bakan Yanık, ödeme dönemi içerisinde yaklaşık 799 milyon TL de engelli aylıkları ödemesi 
yapacaklarını ifade etti.

Yaşlı aylığı ve engelli aylıkları kapsamında toplamda 1 milyar 830 milyon TL bir ödeme yapacaklarının 
altını çizen Bakan Yanık, “Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenlemeyle birlikte 
yaşlı aylığı 828 TL’den 1.084 TL’ye, yüzde 40-69 engelli aylığı 661 TL’den 865 TL’ye yüzde 70 ve üzeri 
engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 991 TL’den 1.298 TL’ye yükseldi. Bu doğrultuda Şubat 
ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını Ocak ayından kaynaklanan farkı ile birlikte 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, Şubat yaşlı aylığı ve engelli 
aylıklarını 9 Şubat tarihine kadar sahiplerinin 
hesaplarına yatıracaklarını kaydetti.

Bakan Derya Yanık, “Şubat ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını farklarıyla birlikte 
hesaplara yatırıyoruz” dedi
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Bakan Derya 
Yanık: “Ocak 
ayı içerisinde 
ihtiyaç sahibi 

vatandaşlarımıza 
4 milyar 897 milyon 
TL nakdi yardımda 

bulunduk”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ocak ayı içerisinde ihtiyaç sahibi 
vatandaşlara 4 milyar 897 milyon TL nakdi yardımda bulunduklarını açıkladı

Vatandaşların kış mevsiminden olumsuz etkilenmemeleri için çeşitli sosyal yardım programlarıyla 
destek olduklarını belirten Bakan Derya Yanık, “Elektrik Yardımından Barınma Yardımına, Sosyal 
Ekonomik Destek’ten Evde Bakım Yardımına, Genel Sağlık Sigortası Yardımından Eğitim Yardımına 
kadar birçok başlıkta vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz” dedi.

Hak temelli, hesap verebilir, nesnel kriterlere bağlı ve sürdürülebilir bir sosyal yardımlaşma sistemini 
kurduklarını ve bunu devam ettirdiklerini belirten Bakan Yanık, Ocak ayı içerisinde gerçekleşen nakdi 
yardımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yanık, düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan hanelere Ocak ayı içerisinde 143 
milyon TL Elektrik Tüketim Desteği verdiklerini ifade etti.

Engelli vatandaşlara yönelik politikalar geliştirmenin 
yanı sıra ekonomik destek de verdiklerini belirten Bakan 
Yanık, bu kapsamda 1.138 milyar TL engelli aylığını ve 
957 milyon TL Evde Bakım Yardım’ını hak sahiplerinin 
hesaplarına yatırdıklarını belirtti.

İhtiyaç sahibi ailelerin aile bütünlüğünü korumayı 
hedeflediklerini belirten ve bu doğrultuda Sosyal 
Ekonomik Destek sunduklarını belirten Bakan Yanık, şu 
ifadeleri kullandı:

“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. 
Bu doğrultuda ailelerimize toplamda 234.6 milyon TL destekte bulunduk.”

İhtiyaç sahibi vatandaşların kış mevsiminden olumsuz 
etkilenmemeleri için yeni bir ek kaynak hazırladıklarına 
dikkat çeken Bakan Yanık, “Vatandaşlarımızın kış 
aylarındaki ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik 
verdik. Bu kapsamda ilk etapta 220 milyon TL’yi Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktardık” 
ifadelerini kullandı.

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 çoklu doğum ile dünyaya gelen 0-2 yaş 
aralığında çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelerin beslenme ve öz bakım ihtiyaçlarına yönelik 
olarak destekte bulunduklarını belirten Bakan Yanık bu üç yardım kapsamında hak sahiplerinin 
hesaplarına toplamda 259 milyon TL’yi hesaplara yatırdıklarını söyledi.

Bakan Yanık, ayrıca doğum sonrasında talep eden her vatandaşa Doğum Yardımı kapsamında 30,2 
milyon TL destek sağladıklarını bildirdi.

Bakan Yanık, sağlık güvencesi olmayan ya da sağlık 
sigortası primleri Bakanlıkça karşılanan vatandaşların 
sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için destekte 
bulunduklarını ifade etti. Bu doğrultuda Genel Sağlık 
Sigortası primlerinin karşılandığını kaydeden Bakan 
Yanık, “Vatandaşlarımızın SGK’ye ödemesi gereken 1.9 
milyar TL’lik Genel Sağlık Sigortası primini Bakanlık olarak 
biz üstlendik.

Ayrıca 2.6 milyon TL’lik hastane, ilaç, reçete, optik katılım payı adı altında ödenen tutarı da hak 
sahiplerine iade ettik” dedi.

Vatandaşlar koruma şemsiyesi altında

Engelli vatandaşlar aileleri ile birlikte 
destekleniyor

Kış mevsimi için 220 milyon TL 
aktarıldı
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Pandemi destekleri sürüyor

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, 
Ocak ayına ilişkin 7.3 milyon TL Faz 3 ödemesi 
gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Barınma koşulları iyileştiriliyor

Sağlık raporu bulunan kronik hastalara 
yüzde 5 ek ödeme yapılacak

Bakan Yanık, kış ayları nedeniyle ihtiyaç sahibi 
vatandaşların barınma koşullarının iyileştirilmesine 
yönelik yardımlarının da bulunduğunu belirtti. Bakan 
Yanık, “Bu ay içerisinde aktardığımız 5,8 milyon TL’lik 
Barınma Yardımı ile oturulamayacak derecede eski, 
bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımızın evlerinin yapımı bakım-onarımını 
gerçekleştirdik” dedi.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik nakdi desteklerin 
düzenli bir şekilde devam ettiğini ifade eden Bakan 
Yanık, şunları söyledi:

“Vatandaşların kış mevsiminden olumsuz etkilenmemeleri için kaynaklarımızı seferber etmeye 
devam ediyoruz. Elektrik Yardımından Barınma Yardımına, Evde Bakım Yardımından Sosyal 
Ekonomik Desteye, Genel Sağlık Sigortası Yardımından Eğitim Yardımına kadar birçok başlıkta 
vatandaşımızı yalnız bırakmadık. Bu doğrultuda Ocak ayı içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 
yönelik 4 milyar 897 milyon TL nakdi yardımda bulunduk.”

Bakan 
Derya Yanık: 

“Doğalgaz 
Tüketim 

Desteğinde 
başvurular 

bugün başlıyor”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata 
geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteğinde başvuruların bugün itibarıyla başladığını açıkladı

Doğalgaz Tüketim Desteğine başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacağını belirten Bakan Yanık, 
“Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden Bakanlığımızca sunulan 
Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvurularını yapabilecek” 
dedi.

Ödemelerin Mart ayı içerisinde yapılacağını hatırlatan Bakan Yanık, “İhtiyaç sahibi hanelere yönelik 
hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteğinde başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Isıl harita 
baz alınarak iki dönemlik belirlediğimiz destek tutarımız 450 TL - 1.150 TL arasında değişecek” 
ifadelerini kullandı.

İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğalgaz 
aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabileceğini bildiren Bakan Yanık şunları 
söyledi:

“Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. 
İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet’ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak 
sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT’ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. 
Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak.”

Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı 
sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarını belirten Bakan Yanık, 
“Vatandaşlarımızın başvurusu sırasında hastalığına dair raporunu 
sisteme işlemesi gerekecek. Hastalarımızın yaşadığı hanelere, 
belirlediğimiz destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız” 
dedi.
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Bakan Yanık, “Ödemesini kendi yapamayacak durumdaki engelli ve yaşlıların da bu süreçte 
mağduriyet yaşamaması için hak sahibi abonenin faturası ve kimliği ibraz edilerek işlemlerin 
gerçekleştirilmesi için gerekli kolaylığı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Elektronik ortamda alınacak başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca detaylı 
inceleceğinin altını çizen Bakan Yanık, “Yapılacak değerlendirme sonrasında başvurusu kabul edilen 
vatandaşlarımız destekten yararlanmaya hak kazanacak” diye konuştu.

Doğalgaz Tüketim Desteği’ne  https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-
basvuru-hizmeti adresinden başvuru yapılabilecek.

Bakan Derya 
Yanık: “450 

Milyon TL’lik 
kış desteğinin 

ikinci kısmı 
olan 230 Milyon 
TL’yi SYDV’lere 

aktardık’’

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı  Derya Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşların kış 
mevsiminden olumsuz etkilenmemeleri için hazırlanan 450 milyon TL’lik ek kaynağın 
ikinci kısmı olan 230 milyon TL’nin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 
(SYDV) aktarıldığını açıkladı

İhtiyaç sahibi vatandaşların kış mevsiminden olumsuz etkilenmemeleri için çalışmaların aralıksız bir 
şekilde devam ettiğini vurgulayan Bakan Yanık, bu doğrultuda destekleri vatandaşlarla buluşturmayı 
sürdürdüklerini bildirdi.

Bakan Yanık, toplumsal refahın tabana yayılması için azami özen gösterdiklerinin altını çizdi.

Hazırlanan ek kaynağın vatandaşların 
taleplerinin karşılanması noktasında 
kullanıma hazır olduğunun altını çizen 
Bakan Yanık, “Ocak ve Şubat aylarına ilişkin 
hazırladığımız 450 milyon TL’lik ek kaynağın 
ilk kısmı olan 220 milyon TL’yi geçtiğimiz 
ay SYDV’lerimize göndermiştik. İhtiyaç 
sahibi vatandaşlarımızın kış mevsiminden 
olumsuz etkilenmemeleri için hazırladığımız 
ek kaynağımızın ikinci kısmı olan 230 milyon 
TL’yi de SYDV’lerimize aktardık” dedi.

SYDV’lere her ay düzenli olarak kaynak 
aktardıklarının bilgisini veren Bakan Yanık, 
“Vakıflarımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi 
vatandaşlara ayni ve nakdi yardımlarımızı 
ulaştırıyoruz. İki periyotta aktardığımız bu 
450 milyon TL’lik ek kaynak ile önceliğimiz 
kış aylarında ihtiyaçların karşılanması olacak” 
ifadelerini kullandı.
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T-SUY’un İlk 
Yönlendirme 

Komitesi 
Toplantısı 

Gerçekleştirildi

Bakanlığı öncülüğünde ve Türk Kızılay’ın uygulama ortaklığında yürütülen “En Kırılgan    
Mültecilerin Yaşam    Standartlarının    Temel    İhtiyaç Desteğiyle  İyileştirilmesi-
Tamamlayıcı  Sosyal  Uyum  Yardımı  (T-SUY)  Projesi’nin ilk “Yönlendirme Komitesi 
Toplantısı” Ankara’da, gerçekleştirildi

“T-SUY Projesi’nin etkili, etkin ve hesap verebilir şekilde uygulanmasını sağlamak”, “KIZILAYKART 
ile ilişkili etkinlikler yürüten kurumlar arasındaki sinerjiyi artırmak” ve “Proje çıktılarına dayanarak, 
uygulama sürecini izlemek” üzere düzenlenen toplantının eş başkanlığını Sosyal Yardımlar Genel 
Müdürümüz Sayın Mehmet Demircioğlu ile Avrupa Birliği Delegasyonu, FRIT Bölüm Başkanı Sayın 
Libor Chlad yaptı. 

Toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türk Kızılay’ın yanı sıra, Avrupa Birliği Türkiye 
Delegasyonu, Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı Ofisi, NÜFUS ve İl Göç İdaresi “Katılımcı”; IFRC ve 
ECHO ise “Gözlemci” düzeyinde temsilcileriyle katıldı. 

Toplantının açılış konuşmasını yapan Genel Müdürümüz Demircioğlu, T-SUY Projesi’nin COVID-19 
salgını nedeniyle son derece zor bir dönemde hayata başlamasına rağmen son derece başarılı 
bir şekilde yürütüldüğüne dikkat çekerek, “Sosyal Uyum Yardımı (SUY)” ve Şartlı Eğitim Yardımı 
ŞEY Programları gibi T-SUY Projesi’nin de etkin uygulanmasının arkasında, Türkiye’nin iyi uygulama 
örnekleri arasında gösterilen, ‘Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi’ bulunmaktadır. Projeyi bu denli 
başarıyla yürütebilmemizi sağlayan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza; katkılarından 
dolayı da Cumhurbaşkanlığımıza ve Avrupa Birliği Delegasyonuna teşekkürlerimi sunarım” dedi.
 
Demircioğlu, pandeminin küresel düzeyde yarattığı sosyo-ekonomik koşulların, korunmaya ihtiyaç 
duymayan kesimleri “kırılgan”, kırılgan kesimleri ise “daha kırılgan” duruma getirebildiğine de vurgu 
yaparak, “Tüm bu gelişmeler, insan haklarına uygun nitelikte projeler ve müdahale araçlarının 
geliştirilmesinin önemini fazlasıyla kanıtlamıştır. Bu nedenle, sadece ülke bazlı ya da bölgesel 
değil, küresel düzeyde de barış ve refah için Türkiye’de uyguladığımız, SUY, ŞEY ve T-SUY gibi iyi 
uygulama örneklerinin sürdürülmesi elzemdir” diye konuştu. 
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Şehit Yakınları 
ve Gaziler
Genel Müdürlüğü
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Bakan 
Derya Yanık 

Batman’da 5. 
Sivil Toplum 
Buluşmaları 
Toplantısına 

Katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Ülkesi için hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen, 
bunu canını ortaya koyarak gösteren şehitlerimizin yakınları, gaziler ve gazi yakınlarımız 
ile ilgili çalışmalar yürüten sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldik” dedi

Bakan Derya Yanık, bir dizi ziyaret için gittiği Batman’da 5’incisi gerçekleştirilen Sivil Toplum 
Buluşmaları toplantısına başkanlık etti. Burada yaptığı konuşmada, şehit ve gazilerin birlik ve 
beraberliğin en büyük nişanesi olduğunu belirterek, bugün dünyanın 30 ayrı ülkesinde şehitlikleri 
bulunduğunu, 30 ayrı ülkede Türk milletinin onurunun yaşatıldığını ifade etti. Bakan Yanık, şunları 
söyledi:

Sınır ötesinde görev yaparak terör örgütü PKK’nın ve diğer terörist unsurların ülkemize sızmasını 
engelleyen kahraman askerlerimize saygılarımı ve hürmetlerimi sunuyorum. Ülkemizin huzurunu 
sağlamak üzere görev yapan güvenlik güçlerimize, askerimize, polisimize, korucularımıza selamlarımı 
ve minnetlerimi ifade ediyorum.” dedi

Bakanlık olarak sundukları birtakım hizmetlerle, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının mutlu, huzurlu ve 
güvenli bir şekilde hayat sürmelerini sağlamak üzere manevi, ekonomik ve sosyal desteklere kolayca 
aşabilmelerini sağlamaya çalıştıklarını belirten Yanık, bu anlamda 219 bin 407 kişilik büyük bir aileye 
hizmet ettiklerine işaret etti. Bakan Derya Yanık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu ailenin 12 bin 461 şehidi vatanımızın bağımsızlığı, milli ve manevi değerlerimizin korunması adına 
canlarını feda ederek cennetle müjdelenenler arasında yerlerini aldılar. 30 bini aşkın şehit yakınımız 
ise onların aziz hatıralarına layık olmaya çalışıyorlar.

“Sağladığımız istihdam imkanlarını 
daha da genişlettik”
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Ülkemize yönelen her türlü tehdide karşı kendini siper eden 37 bine yakın gazimiz ve onların 78 bini 
aşkın yakını da bu büyük ailenin en saygıdeğer üyelerinden. Bunların yanında, 9 bin 342 vazife malulü 
ile 26 bin 814 vazife malulü yakınına da Bakanlık olarak hizmetlerimizden faydalananlar arasında. 
Hain terör saldırılarına maruz kalarak yaralanmış 701, vefat etmiş 4 bin 408 sivil ile 5 bin 770 sivil yakını 
olmak üzere toplam 219 bin 407 kişiye hizmet veriyoruz. AK Parti hükümetleri olarak şehit yakını, gazi 
ve gazi yakınlarımız için sağladığımız istihdam imkanlarını daha da genişlettik.

Bu milletin varlığı, bekası, geleceği, güvenliği için canını vermiş şehitlerimize, onların ailelerine, 
gazilerimize, onların yakınlarına hizmet etmek bizim için önemli olduğuna değindi.”

Terör eyleminin önlenmesinde yardımcı oldukları sırada şehit olan sivillerin çocuklarıyla kardeşlerinin 
tamamına askerlik muafiyeti getirdiklerini kaydeden Yanık, bakanlık olarak 332 bini aşkın şehit 
yakını ve gaziyi evlerinde ziyaret ederek, onlarla kucaklaştıklarını, birlik beraberliği her fırsatta 
gösterdiklerini ifade etti.

Şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmak için kuruluş binalarına, cadde, sokak, park gibi alanlara isimlerini 
verdiklerini dile getiren Yanık, 2 bin 716 şehidin adının bugün Türkiye’nin dört bir yanında yaşatıldığını 
anlattı. Hizmet yelpazesini her geçen 
gün genişlettiklerine işaret eden 
Yanık, sözlerini şöyle tamamladı:

Şehit yakını ve gazilerimizin 
ekonomik ve sosyal statüsünü 
yükseltmeye yönelik kararlar aldık. 
Şehit yakını, gazi ve gazi yakını 
politikaları konusunda yeni bir vizyon 
ortaya koyarak Türkiye’yi örnek alınan 
bir ülke haline getirdik. Şehitlik ve 
gazilik öyle ulvi bir makamdır ki, bu 
dünyaya ait hesaplar bu makamları 
zedeleyemez. Vatanı, dini ve milleti 
için canından geçmiş bir kardeşimiz 
asla ve asla eğriye, yanlışa, harama 
tevessül      etmez.      İftihar kaynağımız 
olan şehit ve gazilerimizin insanüstü 
fedakarlıklarıyla korudukları bu 
toprakları, sağduyu, emek ve adil 
paylaşımla kalkındırmaya devam 
edeceğiz.”

2.716 şehidin adı Türkiye’nin dört 
bir yanında yaşatılıyor
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Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Şemseddin Yalçın, 
Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde tedavi gören gazileri ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2020’de Suriye’nin 
İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Piyade 
Uzman Çavuş Kadir Yıldız’ın Aksaray’daki ailesine ziyarette 
bulundu

Yalçın, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Engin Koyuncu’dan tedavi gören 
gazilerle ilgili bilgi aldı ve gazileri odalarında ziyaret ederek geçmiş olsun 
dileğinde bulundu. Gaziler devlete duydukları güveni ve çalışmalardan 
memnun olduklarını dile getirdi. 

Bakan Yanık, İstanbul’un Çatalca ilçesinde de 2017’de Şırnak’ta 
şehit olan Kurmay Albay Gökhan Peker’in ailesini ziyaret etti. 
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