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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesinde gençlerle bir araya geldi
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinin Keçiören Kampüsü Konferans Salonunda
düzenlenen “Ankara Üniversiteli Gençlerle Söyleşi” etkinliği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya
Yanık, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Dekan Prof. Dr. Emine Özmete’nin
katılımıyla gerçekleşti.
Program Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı sanatçıları Tayfun Ünver ile Elif Önal’ın verdiği
mini konser ile başladı.
Konserin ardından bir konuşma yapan Bakan Yanık, her fırsatta gençlerle buluşmayı çok istediğini
ve bugün bu programa katılmaktan mutlu olduğunu belirtti.
Bakan Yanık, “Siz geleceğimizsiniz ama sadece geleceğimiz değilsiniz. Aynı zamanda
bugünümüzsünüz. Sizinle her buluştuğumuzda biz aslında çok şey öğreniyoruz. Bu buluşmaları
aslına bakarsanız bir şey anlatmak ya da bir şey öğretmek için istemiyorum. Bütün samimiyetimle
söylüyorum, sizlerden bir şeyler öğrenebilmek için istiyorum.” dedi.
Sağlık Bilimleri Fakültesi bölümlerinin Bakanlığın çalışma alanına çok yakın olması dolayısıyla da
gençlerin sorularını, yorumlarını ve değerlendirmelerini dinlemeyi çok istediğini belirten Yanık,
gençlere programa katılımları dolayısıyla teşekkür etti.
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da devlet yönetiminde şefkat ve merhametin
görevler arasında zikredilmediğini ama bu iki erdemi önceleyen pek çok işin olduğunu söyledi.
Anayasanın üçüncü maddesinin Türkiye Cumhuriyetini “demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti”
diye tanımladığını belirten Ünüvar, sosyal hukuk devleti kapsamındaki iş ve işlemlerin önemli bir
kısmını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yaptığını ifade etti.

Bakan
Derya Yanık
Ülke TV
Canlı
Yayınına
Katıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ülke TV ekranlarında yayınlanan “İnce Fikir”
programında Fadime Özkan ve Özlem Zengin’in konuğu oldu
Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Derya Yanık, AK Parti siyasetçileri olarak 20 yıldır kadına
yönelik şiddetle mücadele noktasında meseleye yaklaşımlarının istatistiksel veriler olmadığını,
meseleye insan odaklı baktıklarını söyledi. Bir tek canın bile kaybolmaması için ellerinden geleni
yapacaklarını kaydeden Bakan Derya Yanık, “Meseleye tek bir noktadan bakamayız. Bütün başlıklara,
meselenin çözümüne aynı eş güdümlü ve aynı samimiyetle çalışmak zorundasınız. Aksi halde bir
yer yarım kalır. Dolayısıyla kadına yönelik şiddetle mücadele konusunu çalışırken bütün başlıkları
ayrı ayrı ve çok dikkatli çalışmamız gerekiyor.
Ben görevi devraldıktan sonra da hep dilim döndüğünce şunu ifade etmeye çalıştım. Bu meseleye
samimiyetle dahil olmak isteyen, çözümün bir parçası olmak isteyen herkese kapımız açık. Ocu,
bucu, şucu hiç öyle bir rezervimiz yok. Yeter ki samimi olsun. Yeter ki buradan herhangi bir siyasal
sonuç beklemesin. Yaşam tarzı kavgası çıkmasın” dedi.

“Türkiye’nin kadına yönelik şiddetle
mücadelesini kimse yabana atmasın”
İstanbul sözleşmesinin bir çerçeve metin olduğunu ifade eden Bakan Derya Yanık, “İstanbul
sözleşmesi olduğu için kadına yönelik şiddetin arttığını iddia edenler vardı. Şimdi de 6284 için
diyorlar. Veya tam tersi ‘İstanbul sözleşmesi kalkarsa kan gövdeyi götürecek, her şey çok kötü
olacak’ diyenler var. Bunun ikisi de doğru değil. Olmadığı çok açık.
Niye? Çünkü bizim kendi mücadelemiz ile alakalı tarihsel süreç var. Türkiye’nin kadına yönelik
şiddetle mücadelesi, Türkiye’nin kadın hakları konusundaki müktesebatını kimsenin yabana
atmaması lazım. Bu yeni bir mücadele, yeni bir süreç değil.
AK Parti iktidarları ile beraber Sayın Cumhurbaşkanının bu konudaki özel hassasiyetinden dolayı
mesele iyice gün yüzüne çıktı. Mesele iyice görünürlük kazandı. Kadınların ekonomik anlamda,
siyasette, sosyal hayatın içerisinde eğitim hayatımda, iş hayatına katılım gibi bütün alanlarda
karşılaştıkları dezavantajların kaldırılması, gerekli düzenlemelerin yapılması meselesi bütüncül bir
biçimde ele alındığı için iyice ivme kazandı ve süreç sonuç vermeye başladı.

Ama Türkiye’de kadınların bu anlamdaki mücadelesi yeni bir mücadele değil, İstanbul
Sözleşmesi’ne indirgenebilecek kadar taze bir mücadele değil” diye konuştu.

“Bizim bugünkü mevzuatımıza göre
süreli nafaka verilebilir”
Bakan Yanık, nafaka konusuna ilişkin soruya, “Birincisi, boşanan her çift hakkında nafaka
hükmedilmiyor. İkincisi zaten 2001’den beri edinilmiş mallara katılım diye bir yasal mal rejimimiz
var. Dolayısıyla evlilik birliği içerisinde edinilmiş mallara taraflar ortak oldukları için artık kadınlar
lehine çok da fazla nafaka hükmetmeye gerek kalmıyor. Üçüncüsü ve daha önemlisi bizim bugünkü
mevzuatımıza göre süreli nafaka verilebilir. Bunu ben yıllardır savunuyorum” şeklinde cevap verdi.

“Bir centilmenlik anlaşmasına
kesinlikle ihtiyacımız var”
Göreve başladıktan hemen sonra
Medya ve Aile Değerleri Çalıştayı
yaptıklarını anımsatan Bakan
Derya Yanık, konuşmasına şöyle
devam etti:
“RTÜK ve Kültür Bakanlığımızla
beraber yaptığımız çalıştay, bütün
sektör temsilcilerinin olduğu bir
toplantıydı. Konvansiyonel medya
yöneticilerinden
televizyon,
gazete
yöneticilerine,
dijital
platform yöneticilerine, yabancı
platformların Türkiye temsilcilerine
kadar dizi, film, sinema sektöründeki
yapımcılardan senaristlere kadar
çok çeşitli bir grup vardı. Bu
gurubun içinde çıkan sonuç şuydu;
medyanın aile değerlerini ifsat eden içeriklerine müdahale edilmeli ve RTÜK, denetleyici kuruluş
olarak burada daha çok inisiyatif almalı, daha çok yaptırım uygulamalı.
Bu orada birbirinden çok farklı bir grubun ortak kanaati olarak ortaya çıkması bakımından önemli.
Demek ki burada medyanın sosyal ve günlük hayatımız, aile hayatımız üzerindeki olumsuz etkisini
hepimiz görüyoruz. Bunun sadece yaptırımlarla çözülemeyeceğini hepimiz biliyoruz.
Mesela eğer reklam pastasıysa, reklam pastasına daha çok ortak olmaksa bir ortak karar alıp bütün
televizyon kanalları desin ki ‘yayınlamıyorum.’ Herkesin kaybettiği yerde tekrar kazanmış olacaksınız.
Herkes uzak durursa, yani herkes elindeki çatalı bırakırsa kimse yememiş olacak. Bir centilmenlik
anlaşmasına kesinlikle ihtiyacımız var.”

Bakan Derya
Yanık Kadirli’nin
Düşman
İşgalinden
Kurtuluşunun
102. Yıldönümü
Törenleri ’ne
Katıldı

da inşallah önümüzdeki en kısa süre içerisinde tamamlanacak ve hizmete alınmış olacak. Bizim
Bakanlığımızın hizmetlerinin, projelerinin dışında diğer bakanlıklarımızın çalışmaları noktasında
İnşallah bizde onun vatana hizmet aşkına layık olacak şekilde aynı hızda aynı samimiyetle aynı
çabayı göstererek o göreve layık olmaya çalışıyoruz.”

“Milletini sevmeyi de kendilerince masa
başı bir mesele olarak anlıyorlar”
Günü geldiğinde bu toprağın insanın masa
başı siyasetçilerine en güzel cevabı, hak ettiği
cevabı vereceğini vurgulayan Bakan Yanık,
“Doğup büyüdüğümüz ata diyarımızın yeri
başka ama bizim için bayrağın dalgalandığı
her karış toprak vatan. Oysa hesap kitapla
ülke yönetileceğini sananlar, milletini sevmeyi
de kendilerince masa başı bir mesele olarak
anlıyorlar. Vatan toprağı kutsaldır. Bir karışına
can feda etmenin ne demek olduğunu en iyi
bu toprakların insanı bilir.” diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Memleketimizi düşman postalına
çiğnetmeyeceğimizi, vatanın bir karışını bile düşmana teslim etmeyeceğimizi bundan
102 yıl önce bugün ilan ettik. O gün bu gündür güçlü Türkiye olarak var olmak için canla
başla çalışıyoruz.” dedi
Bakan Yanık, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü
nedeniyle düzenlenen kutlama törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Yanık, “ Çukurova, Milli
Mücadele’nin en zor zamanlarında canıyla, kanıyla, kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla mücadelenin
en önünde koşmuş, bugün de içerde ve dışarıda düşmana karşı müdafaada hiç gözünü budaktan
sakınmamış, mücadeleye, çatışmaya herkesten önce koşan, yiğitlerin, şehitlerin yurdudur.” dedi.
Vatan müdafaasına herkesten önce koşan Kadirli’nin, Çukurova’nın eğitim seferberliğinde de
örnek niteliği taşıdığını belirten Bakan Yanık, “Ülkemizin ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan kaynağını
sağlamakta bölgemizin eğitim düzeyi, eğitime verdiği değer son derece kıymetlidir. Dolayısıyla
vatanı hem bilek gücüyle hem bilginin gücüyle müdafaa etmeye devam ediyoruz.” ifadelerini
kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
selamını da ileten Bakan Yanık, şunları söyledi:
“Sayın Cumhurbaşkanımız bölgemizi, ilçemizi,
ilimizi çok yakından takip ediyorlar. İki müjdeyi
de size özellikle iletmemi istediler. Birisi,
Kadirli-Ceyhan ve Kadirli-Osmaniye duble
yolunun projeleri yapıldı. En kısa sürede yapılıp
hizmete açılması için Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığımıza Sayın Cumhurbaşkanı’mız
talimat buyurdular. İkinci müjdemiz, Kadirli’de
3 adet anaokulunun tamamlanması ve Rasim
Ünal İlkokulu’nun yıkılarak yerine yenisinin
yapılması da, Sayın Cumhurbaşkanı’mız,
Milli Eğitim Bakanı’mızı talimatlandırdı. Bu

Bir asır önce yakılan bağımsızlık meşalesini
daha da harlayarak geleceğe taşıdıklarının
altını çizen Bakan Yanık şunları söyledi:
“Memleketimizi düşman postalına çiğnetmeyeceğimizi, vatanın bir karışını bile düşmana teslim
etmeyeceğimizi bundan 102 yıl önce bugün ilan ettik. O gün bu gündür güçlü Türkiye olarak var
olmak için canla başla çalışıyoruz. Kendi savunma sanayisini geliştirmiş, mühimmatını ve teçhizatını
üreten bir ülke olmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılına
2023’e güçlü, özgüvenli ve müreffeh bir Türkiye olarak gireceğiz.”
Bakan Yanık, Osmaniye’ye ve ilçelerine 20
yıllık iktidarları sürecinde bakanlıklarının
hizmet başlıklarına dair 15,8 milyon lirayı bulan
yatırımda bulunduklarını, yeni yatırımları da
hızlı bir şekilde tamamlamayı planladıklarını
söyledi.
Bakan Yanık, Kadirli’nin Düşman İşgalinden
Kurtuluşunun 102. Yıldönümü Törenleri’nin
ardından Osmaniye ile Kadirli ilçesinde çeşitli
ziyaretler gerçekleştirdi.
Bakan Yanık, ilk olarak Kadirli Belediye Başkanı
Ömer Tarhan’ı ziyaret etti.

AK Parti Kadirli İlçe Başkanlığına da ziyarette
bulunan Bakan Yanık, daha sonra Kadirli
Kaymakamlığına geçti.
Kadirli’deki
programların
ardından
Osmaniye’ye geçen Bakan Yanık, Osmaniye
Valiliği’ni ziyaret etti, Aile ve Sosyal Hizmetler
İl Müdürlüğü’nce düzenlenen Kadınlar Bocce
Turnuvası’nda dereceye giren takımlara
kupa ve ödül verdi.
Bakan Yanık daha sonra Osmaniye
Belediye Başkanlığı ve AK Parti Osmaniye İl
Başkanlığına ziyarette bulundu.

Bakan Derya
Yanık öldürülen
Azra Gülendam
Haytaoğlu’nun
Osmaniye’deki
ailesini ziyaret
etti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Azra Gülendam Haytaoğlu’nun Kadirli
ilçesindeki ailesini ziyaretine ilişkin, “Kadına yönelik şiddet her zaman kırmızı çizgimizdir.
Şiddetin karşısında kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla duracak, şiddeti ortadan
kaldıracağız.” dedi

Temaslarda bulunmak üzere Osmaniye’ye
gelen Bakan Yanık, üniversite öğrenimi
gördüğü Antalya’da canice öldürülen Azra
Gülendam Haytaoğlu’nun Kadirli ilçesindeki
ailesine ziyarette bulundu. Anne Mezide
ile baba Mustafa Haytaoğlu’na başsağlığı
dileyen Bakan Yanık, ailenin yanında
olduklarını ve davayı takip ettiklerini belirtti.
Bakan Yanık ziyarete ilişkin “Canice
katledilen kızımız Azra’nın ailesinin ziyaret
ederek acılarını paylaştık. Kadına yönelik
şiddet her zaman kırmızı çizgimizdir.
Şiddetin karşısında kadınıyla erkeğiyle,
genciyle yaşlısıyla duracak, şiddeti ortadan
kaldıracağız. Kararlıyız.” ifadelerini kullandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı geçen yıl
ağustos ayında Antalya’da canice katledilen
Azra Gülendam Haytaoğlu ile ilgili davayı
müdahil olarak takip ediyor. Haytaoğlu
ailesine Bakanlık tarafından psikososyal
destek de veriliyor.

Bakan
Derya Yanık
Habertürk
Canlı
Yayınına
Katıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Habertürk TV yayınında Mehmet Akif
Ersoy’un konuğu oldu. Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Bakan Yanık, 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü için, “8 Mart, ne yapmışız, ne yapmamız gerekiyor bunları konuşmak için
fırsat olarak değerlendireceğimiz bir gün.” dedi
Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayan Bakan Yanık, şunları söyledi:
“8 Mart kadın hakları, emekçi kadın hakları başlığı altında kadınların eşit biçimde fırsatlardan,
imkânlardan yararlanabilmeli ve imkanları onlara sunabilmemiz gerekiyor. 8 Mart ne yapmışız,
ne yapmamız gerekiyor, bunları konuşmak için fırsat olarak değerlendireceğimiz bir gün. Kadın
meselesi bir tek gününe sığdırılacak bir mesele değil. Toplumsal, sosyal, ekonomik birçok tarafı olan
meseleden bahsediyoruz.

“Şiddet konusu çok boyutlu bir mesele”
Türkiye’nin kadına yönelik şiddetle mücadele ile kadınların
sosyal hayata katılma çabası pek çok uygulama metnine
zaten konu oldu. Bizim 6284 sayılı kanunumuz var. 2012’de
yürürlüğe girdi. 14 yıl bizim iç hukuk olarak uyguladığımız
yasamız var. 2004’e kadar töre saikiyle namus cinayeti
işlemek indirim sebebi iken, biz bunu tam tersi ağırlaştırıcı
sebep haline getirdik ve birdenbire töre cinayetleri bitti.
Niye? Çünkü parametreyi değiştirdiniz. Kasten adam öldürmenin en ağır kısmına dahil edildiğinde
töre cinayeti kavramı hayatımızdan çıktı. Kadına yönelik şiddet dediğimizde aklımıza sadece kadın
cinayetleri gelmemeli. Cinayetle sonuçlanmayan, ağır şiddet vakaları da ayrıca var. Şiddet konusu
çok boyutlu bir mesele.
Sadece yasa yaparak önleyebileceğiniz, ortadan kaldırabileceğiniz, eğitimle önleyebileceğiniz bir
mesele değil. Bunların hepsiyle bir arada önleyici ve koruyucu tedbirlerin eşgüdümlü bir biçimde
aynı ciddiyetle ihdas edilmesi gereken bir süreç.

“Bir kişi bile olsa bizim için mücadele edilmesi
gereken bir alan”
Kadına yönelik şiddetle mücadele, kadına yönelik bir suç olduğu tanımı bile Türkiye’de henüz çok
yeni bir tanım. Bundan 30 yıl önce belki çok az sayılardan bahsedebiliriz ama görünürlüğü olmadığı,
mağdurların ortaya çıkmadığı, kendilerine korunma mekanizma olduğunu düşünmediği sürece.
Ülkemizin hiçbir bölgesini incitmek gibi niyetim yok ama kadına yönelik şiddet verilerinin toplandığı
istatistiklerde hep İzmir birinci çıkar. En çok şiddetin olduğu yer olarak çıkar. İzmir’de kadınlar şiddete
maruz kaldığında daha kolay kolluğa giderler. Hiç tahmin etmeyeceğiniz yerler İzmir’in yanında hiç
şiddetin olmadığı yerlermiş görünür.
Şiddet istatistiğinin bu anlamda kadınların kendi haklarının daha yoğun biçimde kolay aradıkları
şeklinde de değerlendirmemiz lazım. Kadın cinayetleri, kadın olduğu için sadece cinsiyetinden dolayı
bir cinayete maruz kalan, hayatını kaybeden kadınların sayısı 2021’de 307 olmuş. Belli zamanlarda
değişkenlik gösteren sayılar bunlar. Özetle bir kişi bile olsa bizim için mücadele edilmesi gereken
bir alan.

“İstanbul Sözleşmesi’nin yerini ikame
etmeye gerek yok”
İstanbul Sözleşmesi’nin yerini ikame etmeye gerek yok. İstanbul Sözleşmesi düzenleyici hükümleri
olan sözleşme değildi; bir irade beyanı, bir çerçeve metniydi. Taraf devlete bir kadın şiddete
uğradığında yasal olarak eksikliğin varsa mevzuatını değiştir, ekonomik olarak destekle, korunmaları
gerekiyorsa bunu yap diye bir tavsiye metniydi. Her bir taraf devlet, kendi eksiğini kendisi tespit
ederek onunla ilgili düzenlemelerini kendisi zaten yapıyor ya da yapmıyor. Bu anlamda İstanbul
Sözleşmesi yürürlükten kalktı, şu hakkı kadınlar kullanamıyor diyeceğimiz bir şey yok. Bunun altını
özellikle çiziyorum.

“Kasten yaralama, öldürme, işkence gibi
suçların cezası artırılacak”
Türk Ceza Kanunu’nda yeni yapılacak düzenlemelerle beraber,
kadına yönelik saldırılarda somut pişmanlık emaresi içermeyen
hiçbir davranış indirime tabi olmayacak. Takım elbise kravat
indiriminden bahsediyoruz. Kasten yaralama, öldürme, işkence
gibi suçların cezası artırılacak. Kadın veya erkek ayrımı yok idi.
Şimdi kadına karşı işlenen suçların sonuçlarının ağırlaştırılması
sebebiyle kadına yönelik işlenen suçlar tanımını zımnen yapmış
olacak.

Nikahlı ya da boşanmış olan işlenen suçların alt sınırı 9 aya çıkarılıyor. Israrlı takip suç kapsamına
alınıyor, gerekli takdirde tutuklama kararı verilecek. Israrlı takip özellikle önemli. Hukukçu
meslektaşlarımızın ısrarlı takibin nasıl bir cehennem azabına dönüştüğünü mağdurlar için, bunun
suç olması bir süredir konuşulan meseleydi. Dolayısıyla bunun suç olması hem mağdurların hayat
kalitesini düşürüyordu. Eş veya boşanan eşlere karşı işlenen suçlar katalog suç düzenlemesine
dahil edilecek. Katalog suçlar TCK’da tutuklamanın şartları bir parça daha netleştirilir, öne çıkarılır.
Katalog suçlarda tutuklama mümkün, salıverilme zorlaştırılır. Israrlı takip eş ya da boşanan eşe
değil her halükârda suç. Talep halinde Baro tarafından kadınlara ücretsiz avukat temin edilmesi söz
konusu olacaktır.

“15 Temmuz Dayanışma Kampanyasında
toplanan paralar kasada duruyor”

Bakanlığın Sosyal
Yardım ve Sosyal
Hizmetlerine Aile
Destek Mobil
Uygulamasından
Ulaşılabilecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hayata geçirdiği “Aile Destek” mobil uygulaması
sayesinde sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerle ilgili bilgilere kolayca ulaşılarak,
uygulama üzerinden sosyal yardım ve sosyal hizmetlere başvuru yapılabilecek

Paralar kasada duruyor, bir yere
gittiği yok. Niye böyle manipüle
ediyor insanlar? 15 Temmuz gibi,
şehitlerimiz gibi hassas başlıkları
manipüle etmeyi çok doğru
bulmuyorum. Hem benim kişisel
hem de vakfın internet hesabından
açıklıyoruz. Burası çok hassas
nokta. 15 Temmuz Dayanışma
Kampanyasında 310 milyon lira
toplanmış.
İstanbul
Beşiktaş
terör saldırısı sonrası düzenlenen
kampanyada 52 milyon lira
toplanmış.
Vakıf bu bağışla kuruldu. Mart
2022 itibarıyla hak sahiplerine
104 milyon 145 bin lira ödeme
gerçekleştirilmiş. Şehit yakınları
ve gazilerimiz için her ay 1.500 lira
ayrıca bayramlarda ilave destek
veriyoruz.
Bugün itibarıyla 387 milyon lira bulunuyor. Vakfa yapılmış bağışlar. Şartlı bağış olduğu için vakıf
hukuku kapsamında da bizim manevi hukukumuz kapsamında da şartlı bağış ancak bağışlandığı
konuya harcanabilir. Bunların neması şehit yakınları ve gazilerin dışında bir şeye kullanılmıyor.
Sosyal medya hesaplarında çay, kahve masrafları soruluyor.
Onların hiçbirisi, gelen misafirlere ikramlar bu hesaptan karşılanmıyor. Vakfın personeli bir kısmı
görevlendirmeyle bir kısmı cari giderlerinden karşılanıyor. Bir bardak çayın hesabını sorsanız
karşılığını çok rahat verebileceğimiz bir hesap var ortada.”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakanlığın sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerinin yer aldığı
“Aile Destek” mobil uygulamasını geliştirdi.
Vatandaşlar uygulamadaki sosyal hizmetler başlığı altında “Çocuk Hizmetleri”, “Engelli Hizmetleri”,
“Yaşlı Hizmetleri”, “Aile Hizmetleri”, “Kadına Yönelik Hizmetler”, “Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik
Hizmetler”, “Yurtdışı Hizmetleri”, “Sivil Toplum Hizmetleri” ve “Eğitim ve Yayın Hizmetleri” kategorileri
altında sunulan hizmetlere ilişkin bilgileri, faydalanma şartlarını ve başvuru kanallarını görebiliyor.
Sosyal yardımlar başlığı altında ise vatandaşlar faydalanmak istediği desteğin şartlarına ve başvuru
kanallarına ilişkin bilgi sahibi oluyor.
“Aile Destek” mobil uygulaması üzerinden e-Devlet aracılığıyla sosyal yardım ve sosyal hizmet
başvuruları yapılabilecek. Başvurunun yanı sıra yine e-Devlet kapısı üzerinden sunulan durum/
sonuç/ödeme sorgulama hizmetlerine doğrudan yönlendirme linkleri sayesinde erişilebilecek.
“Aile Destek” mobil uygulamasında ayrıca bakanlık haberleri ve duyuruları da yer alıyor.
Uygulama, Bakanlık tarafından halkın hizmetlere erişimini kolaylaştırmak için kurulan ALO 183,
ALO 144 gibi çağrı merkezlerinin doğrudan aranabilmesi ve Kadın Destek Uygulamasına (KADES)
doğrudan erişilmesi imkanı da sağlıyor.
Uygulama, IOS mobil marketinden
•

https://apps.apple.com/us/app/aile-destek/id1606165366

Android mobil marketinden ise
•

https://play.google.com/store/apps/details?id=app.aile.gov.tr

uzantısıyla ücretsiz indirilebilecek.

Bakan Derya
Yanık
“Sivil Toplum
Vizyon Belgesi
ve Eylem
Planı’nı
Açıkladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlık tarafından hazırlanan ilk Sivil
Toplum Vizyon Belgesi ve 2022-2023 Eylem Planının 5 temel amacı bulunduğunu
belirterek, ana hedefinin ise Bakanlık ile sivil toplum iş birliğinin verimliliğini güçlendirerek
vatandaşlara ulaşan sosyal hizmet ile sosyal yardımların niceliğini ve niteliğini artırmak
olduğunu açıkladı
Bakan Derya Yanık, Bakanlık tarafından hazırlanan “Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planını
(2022-2023)” düzenlenen tanıtım programında açıkladı.
Burada yaptığı konuşmada Yanık, ilgili bütün paydaşların katılımıyla hazırladıkları vizyon belgesi ve
eylem planının, bundan sonraki süreçte yapacakları çalışmalarda yol gösterici olması bakımından
önem taşıdığını ve bunun deklarasyonuyla kamuoyuna taahhütte bulunduklarını vurguladı.

“STK’larla iş birliğine özel önem
atfediyoruz”
Geçen yıl ekim ayında gerçekleştirdikleri ilk toplantıda, kadına
yönelik çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya
geldiklerini anlatan Bakan Yanık, “Ülkemiz öncelikle hukuki
düzeyde kadın haklarına güvence sağlamış ve her türlü
ayrımcılığı önlemeye yönelik tedbirler almıştır. Bakanlık olarak
toplumsal adaleti güçlendirmek adına, kadın erkek eşitliğine
duyarlı planlama ve bütçeleme çalışmalarını yakın dönemde
başlattık.
Her ne sebeple olursa olsun kadına yönelik her türlü şiddet, ihmal ve istismarı, insanlığa karşı
işlenmiş bir suç olarak görüyoruz. Bu sebeple şiddetin önlenmesi ve cezaların caydırıcı olması için
STK’lerden de aldığımız geri bildirimlerle etkin çalışmalar yürütmeye kararlıyız.” diye konuştu.

“Mağdur kimse kim olursa olsun ona aynı
samimiyetle yardım etmeye çalışıyoruz”
İkinci toplantıyı geçen kasımda çocuk alanında
faaliyet yürüten STK’lerle yaptıklarını, üçüncü
toplantıyı da yine kasımda göç ve insani
yardım konusunda yaptıklarını aktaran Bakan
Yanık, 26 milyon mülteci, 82 milyon yerinden
edilmiş insanın güvenli yaşam alanı aradığı
bir dünyada yaşamanın kendilerine yüklediği
sorumlulukların farkında olduklarını vurguladı.
Bakan Yanık, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Tıpkı ülkemize sığınan Suriyeliler gibi, Iraklılar
ve Afganlar gibi… Yardım tırlarımız bugün
Ukrayna’ya temel ihtiyaç maddeleri taşıyorlar,
tıpkı Suriye’ye, Afganistan’a taşıdıkları gibi…
Bizim bir özelliğimiz daha var. Bu millet vakıf medeniyetinin iliklerine kadar hisseden bir millet
olduğu için yardım ettiğimiz, yardım edeceğimiz insanların eniştesine, dinine, inancına, gözlerinin
rengine, saçlarının rengine bakmıyoruz. Mağdur kimse kim olursa olsun ona aynı samimiyetle, aynı
ciddiyetle aynı içtenlikle koşuyor, yardım etmeye çalışıyoruz. Savaşlar, açlık ya da iklim değişiklikleri,
önümüzdeki dönemlerde bu hareketliliğin süreceğini maalesef bize gösteriyor. Dünya bu soruna bir
çözüm aramak ve mümkünse bir çözüm bulmak zorunda.
Türkiye de göçün yöneldiği güvenli ülkelerden birisi olarak, ülkemize sığınan yaklaşık 5 milyon
sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Bu insanların yüzde 70’inden fazlası kadınlar ve çocuklar. Türkiye,
bu kişilere sunduğu imkanlarla, insan hakları standartlarını belirlediği iddia edilen ülkelere bir ders
vermiştir.”

“Engelsiz Türkiye” hedefi ile hareket
ediyoruz”
Geçen yıl aralıkta engelli ve yaşlılara yönelik çalışmalar yürüten STK’larla dördüncü toplantıyı
yaptıklarını anımsatan Yanık “Toplantıdan çıkan sonuçlara göre, dünyamız hızla yaşlanıyor, Türkiye
ise maalesef bu hızlı yaşanmadan biraz daha fazla nasibini alıyor. Hali hazırda nüfusumuzun yüzde
9’u 65 yaşın üzerinde. Nüfusumuzun yüzde 13’ü ise engelli bireylerden oluşuyor.
Bakanlık olarak “Engelsiz Türkiye” hedefi ile bütün engelli vatandaşlarımızın sosyal ve ekonomik
hayata katılmalarını destekleyen bir yaklaşımla hareket ediyoruz.” dedi.
İstişare toplantılarının sonuncusunu 2022’nin ocak ayında şehit yakınları ve gaziler alanında çalışan
STK’lerle gerçekleştirdiklerine değinen Bakan Yanık, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının mutlu ve
huzurlu bir yaşam sürmelerinin Bakanlığın ana hedefi ve görevlerinden biri olduğunu ifade etti.

“500 STK ile anket yaptık”
Bu buluşmaların ardından 500 STK ile mevzuat, sistem
güçlendirme ve koordinasyon konularında sorular içeren
çevrim içi anket yaptıklarını belirten Yanık, bugünkü
vizyon belgesinin bu anket çalışmasının sonucu olduğunu
bildirdi.
Bakan Yanık, “Sosyal hizmet ve sosyal yardım alanlarında
faaliyet gösteren 18 farklı oluşumun temsilcileri ile
mevcut durum değerlendirmesi ve gelecekte iş birliği
yapılması mümkün olan konulara ilişkin odak toplantılar,
görüşmeler yaptık. Alınan sonuçları değerlendirerek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın Görev Alanı Kapsamında Faaliyet Gösteren Sivil Toplum
Kuruluşları ile İş Birliğinin ve Koordinasyonun Güçlendirilmesi Bağlamında Durum Değerlendirmesi
Raporunu nihayete erdirmiş olduk. Sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar alanındaki politika tasarımı
ve uygulamalarında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla sivil toplum arasında iyi yönetişim
ilkelerine uyumlu ve sürdürülebilir bir iş birliği tesis etmeyi ise sivil toplum vizyonumuz olarak
belirledik.” ifadelerini kullandı.

“İlk Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve 2022-2023 Eylem Planımızın 5
temel amacı bulunuyor”
Bu buluşmaların ardından 500 STK
ile mevzuat, sistem güçlendirme ve
koordinasyon konularında sorular içeren
çevrim içi anket yaptıklarını belirten Yanık,
bugünkü vizyon belgesinin bu anket
çalışmasının sonucu olduğunu bildirdi.
Bakan Yanık, “Sosyal hizmet ve sosyal
yardım alanlarında faaliyet gösteren 18
farklı oluşumun temsilcileri ile mevcut
durum değerlendirmesi ve gelecekte iş
birliği yapılması mümkün olan konulara
ilişkin odak toplantılar, görüşmeler yaptık.
Alınan sonuçları değerlendirerek Aile ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın Görev
Alanı Kapsamında Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşları ile İş Birliğinin ve Koordinasyonun
Güçlendirilmesi Bağlamında Durum Değerlendirmesi Raporunu nihayete erdirmiş olduk. Sosyal
hizmetler ve sosyal yardımlar alanındaki politika tasarımı ve uygulamalarında, Aile ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığımızla sivil toplum arasında iyi yönetişim ilkelerine uyumlu ve sürdürülebilir bir iş
birliği tesis etmeyi ise sivil toplum vizyonumuz olarak belirledik.” ifadelerini kullandı.

“İlk Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve 2022-2023
Eylem Planımızın 5 temel amacı bulunuyor”
diyen Bakan Yanık, şöyle konuştu:
“Bakanlığımızın sivil toplumla iş birliğini
doğru
bir
zeminde
ilerletmek.
Sivil
toplumun, sosyal hizmet ve sosyal yardım
alanlarındaki kapasitelerinin geliştirilmesine
yönelik bir altyapı oluşturmak. Bakanlığımız
sorumluluğundaki alanlarda sivil toplum
kuruluşlarının faaliyetlerini güçlendirmek.
Bakanlık olarak politika ve hizmet üretirken
sivil toplumla ortak bir bakış açısı geliştirmek.
Bakanlığımız ile sivil toplum iş birliğinin
verimliliğini güçlendirerek vatandaşlarımıza
ulaşan sosyal hizmet ve sosyal yardımların niceliğini ve niteliğini artırmak. Aslında bu son hedef,
bütün bu yaptığımız çalışmaların hepsini kapsayan asıl ana bakış açımızı ve hedefimizi ifade eden
son nokta.”
İnsani yardımın, yüksek manevi değerlerle motive olmakla birlikte ancak planlı yapıldığında hizmet
niteliği kazanan, profesyonel çaba gerektiren önemli bir iş olduğunu belirten Yanık, “ Bizim sosyal
hizmet anlayışımız, bütün vatandaşlarımızı kapsayan, eşit, adil ve ihtiyaca yönelik olarak engin
bir şefkatin vücut bulmuş hali gibidir. Sivil toplum ruhunu canlı tutmak ve toplumsal adaleti
güçlendirmek adına, ortak akıl
ve bütüncül bir bakış açısıyla
hareket etmemizin hepimize
fayda sağlayacağına yürekten
inanıyorum.
Nitekim bizi burada bir araya
getiren inanç da bu inanç. Bu
anlamda Bakanlığımız, sosyal
hizmet alanındaki çalışmalarının
niteliğini ve sürdürülebilirliğini
artırmak için siz sivil toplum
kuruluşlarımızın
tecrübelerine
kulak vermeye her zaman
hazırdır. Benzer şekilde sizlerin
de bizlerden beklediği yardım ve
destekler hususunda işbirliğine
hazır olduğumuzu samimiyetle bir
kez daha ifade etmek istiyorum.”
şeklinde konuştu.
Konuşmasının ardından Yanık,
Bakanlık hizmetlerine katkı ve
katılımda bulunan gönüllülere
plaket takdim etti.

Bakan Derya
Yanık
New York’ta
Türk
Vatandaşları
İle Bir Araya
Geldi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye’nin terörle mücadelesinin devam
ettiğini vurgulayarak, “Özellikle ABD’nin FETÖ, PKK ve türevleri konusundaki tutumu
çok tatsız. O yüzden sizden bir ricada bulunacağım. Bu konuda gerçekten ABD’de,
özellikle sosyal anlamda olabildiği kadar Türkiye’nin terörle mücadelede nerede durduğu
konusunda sivil katkıya çok ihtiyacımız var. Bu anlamda sizlerin çabalarına her türlü
desteği hükümet olarak vermeye hazırız. Türkiye’ye bu mücadelesini, içeride ve dışarıda
gerçekten ısrarlı devam ettirmemiz gerekiyor.” dedi
Bakan Derya Yanık, BM Kadının Statüsü Komisyonunun 66’ncı Oturumuna katılmak üzere geldiği
New York’taki Türkevi’nde Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada Türkiye’de
il ziyaretleri yaptığında muhakkak vatandaşlarla buluştuğunu belirterek, “New York’a gelip sizlerle
buluşmamak olmazdı. Çünkü burada yaşayan vatandaşlarımızla bir araya gelmek son derece
önemli. Ben de Sayın Cumhurbaşkanımızın, anavatanın selamını iletmiş olayım” dedi.

“Temel çabamız şu göğsümüzde taşıdığımız
bayrağı daha etkili daha saygın kılmak”
Türkevi binasının, Türkiye’nin gücünü gösterdiğini belirten Bakan
Derya Yanık, “Şu çatının altında bulunan insanların her birinin kaygısı
Türkiye’nin daha iyi, daha güçlü olmasıdır. Türk vatandaşlarının
gittikleri her yerde daha saygın, daha kabul gören ve daha etkin
olmasıdır.
Birimiz siyasette, birimiz iş hayatında, bir başkası akademik hayatın
içinde, sanatta, kültürde. Hangi pozisyonda olursak olalım, hepimizin temel hareket noktası, temel
çabası şu göğsümüzde taşıdığımız bayrağı daha etkili, daha saygın kılmak” ifadelerini kullandı.

“Türkiye, uluslararası alanda terör yapılanmalarıyla karşı karşıya
bırakıldı”
Bakan Yanık, uluslararası alanda maalesef Türkiye’nin terör yapılanmalarıyla karşı karşıya bırakıldığının
altını çizdi. Bakan Yanık, özellikle uluslararası anlamda etkili sayılan ABD gibi Batı’nın belli birtakım
başkentlerinde yaşayan vatandaşların kendi yaşadıkları toplumlarda entegre olmalarına dikkat
çekerek, şunları söyledi:
“Sayın Cumhurbaşkanımız her konuşmasında bunu ısrarla vurguladı. Entegre olmak o toplumun
bir parçası olarak üretmek, o topluma katkıda bulunmak önemli. Ancak, öbür taraftan kendi kültürel
kimliğimizi, Türkiye ile olan bağımızı kaybetmeden Türkiye’nin birer kültür elçisi, bir ticaret elçisi,
belki akademide bir ilim elçisi olmak çok önemli.
Çünkü bugünkü son yaşanan olaylara baktığımızda dünyada kaosun, çatışmanın da eksik olmadığı
dönemleri yaşıyoruz. O halde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak Türkiye’de yaşayan veya
yaşamayan, dışarıda olan olmayan herkes güç birliği yapmak ülkemizin menfaatlerini savunmak
hepimiz için bir borçtur diye düşünüyorum.”

“ABD’de de aile ataşelikleri kurmayı planlıyoruz”
Bakan Derya Yanık, özellikle yurt dışındaki vatandaşların hem sosyal ihtiyaçları hem kültürel ihtiyaçları
hem de yaşadıkları ülkedeki ilişkilerini doğru kurmaları bakımdan bakanlık olarak önümüzdeki
süreçte Türk topluluklarının yoğun yaşadığı Avrupa’dan başlayarak Amerika’da da aile ataşelikleri
kurmayı planladıklarını söyledi. Yanık, “Biliyorsunuz velayet konusu problemi var. Vatandaşlarımıza
aile hukukundan kaynaklı hukuksal problemlerinde destek olmak için Düsseldorf’ta aile ataşelikleri
kurduk. Almanya’dan devam ederek Türk toplumunun yoğun olduğu yerlerde inşallah kurmaya
devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Bakan Derya Yanık
“Çatışmaların
ortasında
kalanları yalnız
bırakmamak ahlaki
yükümlülüğümüzdür”
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yıllardır dünyanın dört bir yanındaki
kadınların ve kız çocuklarının savaşın etkilerinden orantısız şekilde zarar gördüğünü
belirterek, “Ukrayna’da devam eden çatışmalarda ortada bir kazanan yok. Asıl mağdurlar,
kadınlar ve çocuklar. En savunmasız kişileri korumak için Ukrayna’da azami kısıtlamalar
uygulanmalıdır. Bu saldırganlıktan kaçan tüm siviller için güvenli geçiş kolaylaştırılmalıdır.
Ukrayna’dan kaçamayanlar için insani yardıma hızlı ve engelsiz erişim garanti edilmelidir.
Tüm kadın ve kız çocuklarının hakları için burada toplandığımız dikkate alındığında,
çatışmaların ortasında kalanları yalnız bırakmamak ahlaki yükümlülüğümüzdür. Artık
bugün ve yarın, dünyadaki tüm insanlar için barış yolunda çalışma zamanıdır.” dedi
Bakan Derya Yanık, New York’ta gerçekleşen Kadının Statüsü Komisyonu (KSK) 66’ncı oturumun
resmi açılış toplantısına katıldı. BM Genel Kurulu’nda MIKTA ülkeleri (Meksika, Endonezya, Güney
Kore, Türkiye ve Avustralya) adına konuşma yapan Bakan Derya Yanık, MIKTA ülkelerinin kurallara
dayalı uluslararası sistemin ve insan haklarının korunmasının güçlü destekçileri olduğunu, kadınerkek eşitliğinin sağlanması ve tüm kadın ve kız çocuklarının güçlendirilmesinin MIKTA için temel
bir öncelik olduğunu söyledi.

“Mücadelemiz bitmiyor”

“MIKTA ülkeleri, tüm kadınların karar alma süreçlerine tam
katılımını desteklemektedir”

Türkiye’nin son derece özel bir coğrafyada bulunduğunun altını çizen Bakan Yanık, konuşmasına
şöyle devam etti:

Kadınlar ve kız çocuklarının, iklim eylemi, afet riskinin azaltılması ve dayanıklılık oluşturma konularında
dinamik güçler olduklarını kaydeden Yanık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz maalesef terörle, çeşitli siyaset mühendislikleri ile geçmişten bugüne terbiye edilmeye çalışılan
bir ülkeyiz. Şükürler olsun milletin azmi, devletin kararlılığıyla bütün bu badirelerin üzerinden bir
şekilde geldik. Ama mücadele takdir edersiniz ki bitmiyor. Özellikle ABD’nin FETÖ, PKK ve türevleri
konusundaki tutumu çok tatsız. O yüzden belki size bir parça zor olabilecek bir alanda ricada
bulunacağım. Bu konuda gerçekten ABD’de, olabildiği kadar Türkiye’nin terörle mücadelede nerede
durduğu konusunda sivil katkıya çok ihtiyacımız var. Bu anlamda sizlerin çabalarına her türlü desteği
hükümet olarak bizler vermeye hazırız. Türkiye’ye bu mücadelesini, içeride ve dışarıda gerçekten
ısrarlı devam ettirmemiz gerekiyor.”

“Bu bağlamda dört ana noktayı vurgulamak istiyoruz. İlk olarak, kadınların gıda güvenliğinde, doğal
kaynakların yönetimi ve korunmasında güçlü rol oynuyor. Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu’nun
uygulanmasının hızlandırılmasında, liderler ve karar vericiler olarak kadınların seslerinin duyulmasını
sağlamak çok önemlidir. MIKTA ülkeleri, iklim değişikliğinde, çevre - afet riski azaltma politikalarında
tüm kadınların karar alma, liderlik ve temsil süreçlerine tam, eşit ve anlamlı katılımını güçlü bir şekilde
desteklemektedir. Engelleri, ayrımcı sosyal normları ve kalıplaşmış yargıları ortadan kaldırmak, tüm kadınları
ve kız çocuklarını güçlendiren, eşitliğe duyarlı politika ve programları teşvik etmek, bu amaca ulaşmanın
tek yoludur.”

İkinci olarak, iklim değişikliği ve afetlerin
etkilerinin kadınlar ve kız çocukları için
günlük yaşamın zor bir parçası haline
geldiğini vurgulayan Bakan Derya
Yanık, “Ücretsiz bakım ve ev işlerinin
tanınması, değer verilmesi, adil bir
şekilde yeniden dağıtılması ve kamu
hizmetleri, altyapı sağlama ve sosyal
koruma politikaları yoluyla kaynak
sağlanması kritik önem taşıyor.” dedi.
Üçüncü olarak, bir insan hakları ihlali
olan, tüm kadınların ve kız çocuklarının
güçlendirilmesinin önünde büyük
bir engel taşıyan kadına yönelik her
türlü şiddeti kınadıklarının altını çizen
Bakan Yanık, “Tüm üye devletleri bu
şiddeti önleme, cezalandırma ve
sonlandırma konusunda güçlü bir
şekilde desteklemeye çağırıyoruz.
Afetlerin, iklim değişikliğinin ve çevresel
zorlukların etkisinin şiddet riskini
artırmasından endişe duyuyoruz.
Şiddet mağdurlarına; sağlık hizmetlerine erişim ile psikososyal destek ve geçim desteği gibi temel
hizmetlerin sağlanması gerekmektedir.” şeklinde konuştu.

“Yıllardır dünyanın dört bir yanındaki kadınlar ve kız çocuklar
savaşın etkilerinden zarar gördüler”
Savaştan zarar gören kadınların durumunun evrensel bir sorun olduğunu işaret eden Bakan Derya Yanık,
“Mutlaka dikkatle ele alınmalıdır. Yıllardır dünyanın dört bir yanındaki kadınlar ve kız çocukları savaşın
etkilerinden orantısız şekilde zarar gördüler. Siyasi diyalog, barış süreçleri ve karar alma süreçlerinden
dışlanmaya devam ediyorlar. Ukrayna’da devam eden çatışmalarda ortada bir kazanan yok.
Asıl mağdurlar, kadınlar ve çocuklar. En savunmasız kişileri korumak için Ukrayna’da azami kısıtlamalar
uygulanmalıdır. Bu saldırganlıktan kaçan tüm siviller için güvenli geçiş kolaylaştırılmalıdır.
Ukrayna’dan kaçamayanlar için insani yardıma hızlı ve engelsiz erişim garanti edilmelidir. Tüm kadın ve kız
çocuklarının hakları için burada toplandığımız dikkate alındığında, çatışmaların ortasında kalanları yalnız
bırakmamak ahlaki yükümlülüğümüzdür. Artık bugün ve yarın, dünyadaki tüm insanlar için barış yolunda
çalışma zamanıdır.” ifadelerini kullandı.

“Tüm kadın ve kız çocuklarının bilgi ve iletişim teknolojilerine eşit
erişimini sağlamayı taahhüt ediyoruz”
Bakan Yanık, son olarak tüm kadınların ve kız çocuklarının bilgi ve iletişim teknolojilerine, internete eşit ve
güvenli erişimini sağlamayı taahhüt ettiklerine dikkat çekerek, şunları söyledi:
“Ücretsiz bakım ve ev işleri, kadına yönelik şiddet ve zararlı uygulamalar, kaynaklara erişim ve kaynakların
yönetimi, göç ve yerinden edilme gibi konular da dahil olmak üzere ayrıştırılmış veri okuryazarlığı ve
cinsiyete dayalı analiz güçlendirilmelidir. Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu’nda ortaya konan ve
öncelikli alanlardan biri olan ‘kadınlar ve çevre’ de dahil olmak üzere ortak vizyonumuzun tam olarak
gerçekleşmesi için hala uzun bir yolumuz var.
MIKTA ülkeleri, iklim değişikliğinin, çevresel zorlukların ve afetlerin tüm kadın ve kız çocuklarının
güçlendirilmesine yönelik ilerlemeye zarar vermemesini sağlamaya kararlıdır.”

Bakan Derya Yanık
“Kooperatifler,
kadınların
kaynaklara ve
ekonomik fırsatlara
erişimini artırarak
iklim değişikliğiyle
mücadeleye katkıda
bulunuyor”
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kooperatiflerin, kadınların kaynaklara
ve ekonomik fırsatlara erişimini artırarak iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda
bulunduğunu belirtti

Bakan Yanık, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu’nun 66’ncı Oturumunun “Çevre ve afet
riskini azaltma politikaları ve programları: küreselden yerele bütüncül ve entegre eylemler yoluyla
eşitliği ilerletmek” başlıklı Bakanlar düzeyindeki yuvarlak masa toplantısına katıldı.
Bakan Yanık, toplantıda yaptığı konuşmada, Bakanlar düzeyindeki yuvarlak masa toplantısına
katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.
İklim değişikliği nedeniyle doğal afetlerin her zamankinden daha sık yaşandığını belirten Derya
Yanık, “Kadınların bakış açılarını sürece dahil etmek önem arz ediyor. Nüfusun artması ve gıdaya
olan yüksek talep nedeniyle, kadınlar ve kız çocukları üzerindeki yıkıcı etkiler daha belirgin hale
geldi. Bu nedenle İklim değişikliğine küresel tepkimizi tamamen etkili kılmak için hem erkeklerin
hem de kadınların eşit düzeyde liderliğine ihtiyaç var.” dedi.
Bakan Yanık, kadınların dünyadaki tarım işçilerinin çoğunluğunu oluşturduğuna dikkat çekerek
kadınların sürdürülebilir çevre mücadelesinde ön saflarda yer aldıklarını bildirdi.

“Kooperatifler, iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunuyor”
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ‘Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi’ projesinin
yürütüldüğünü anımsatan Yanık, “Kooperatifler, kadınların kaynaklara ve ekonomik fırsatlara
erişimini artırarak iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunuyor. Bu doğrultuda Kadın
kooperatiflerinin güçlendirilmesini ve yaygınlaştırılmasını, sürdürülebilirliklerinin sağlanmasını,

kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesini ve görünürlüklerini artırmayı amaçlıyoruz. Programa göre
6000 kadın ve 3000 erkek eğitim ve destek hizmetlerinden yararlanacaktır.” şeklinde konuştu.
İklim değişikliğinin yanı sıra savaş, göç ve yoksulluktan muzdarip kadınların dramının ele alınması
gerektiğini vurgulayan Bakan Yanık, “Afganistan’da, Yemen’de, Myanmar’da, Bosna’da, Kırım’da,
Afrika’da, Filistin’de, Irak’ta, Suriye’de ve daha birçok ülkede kadınlar yıllardır savaş ve yoksulluktan
acı çekti ve bugün de çekmeye devam ediyor. Son gelişmelerle birlikte, Ukraynalı kadınlar da hiçbir
kadının bu durumlara karşı bağışık kalmadığını gösteren acıların kurbanı oldular.
Herkes için sürdürülebilir bir refah istiyorsak, iklim değişikliğinin yarattığı sosyal sorunları kesişen
diğer adaletsizliklerle bağlantılı olarak ele almamız bugün her zamankinden daha önemli. Bugün,
yarın ve tüm dünya insanları için, sürdürülebilir ve barışçıl bir çevre için çalışma zamanıdır.” dedi.

Bakan Derya Yanık
“Afgan kadın ve kız
çocuklarının eğitim
ve istihdama erişimi
pazarlık konusu
olamaz”
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Afganistan’da mevcut hükûmeti kapsayıcı
olmaya, herkesin temel haklarına saygı duymaya, kadın ve kız çocuklarının eğitim ve
istihdama erişimine teminat vermeye davet ediyoruz. Bunların hiçbiri pazarlık konusu
olamaz.” dedi
Bakan Derya Yanık, Birleşmiş Milletler (BM)
Kadının Statüsü Komisyonunun 66’ncı oturumu
kapsamında düzenlenen “Afgan Kadınların
ve Kız Çocuklarının Haklarının Korunması”
oturumunda konuştu.
Bakan Yanık, “BM, Afgan halkının yaşamını
iyileştirme ve ülkeye barış ve istikrar getirme
sorumluluğunu üstlendi ama görünen o ki Afgan
halkının yaşam koşulları daha da kötüleşti.”
eleştirisinde bulunarak, ülkedeki ekonomik
istikrarsızlık ve güvenlik sorununun Afgan
kadın ve kız çocuklarını yoksulluk, açlık ve çok
küçük yaşta zorla evlendirilmeye sürüklediğini
ifade etti. Bakan Yanık, birçok Afgan’ın daha iyi
yaşam koşulları için hayatlarını tehlikeye atarak
ülkeden ayrıldığını belirterek, şöyle konuştu:
”Afgan halkına yardım için taahhütler ve eylemler arasındaki açığı kapatıp sorunun temel nedenlerine
inilmesi gerekiyor. Kadınları sadece yardım alan pasif kişiler olarak değil değişimin aktörleri olarak
görmeliyiz. Türkiye, kapsamlı kalkınma yardımı programları aracılığıyla dünya genelinde çatışma
bölgelerinde ve çatışma sonrası durumlarda etnik köken ve din gibi herhangi bir ayrım gözetmeksizin
kadınların ve kızların güçlendirilmesini ve refahını destekliyor. Afganistan’da özellikle eğitim ve sağlık
hizmetleri alanında yürüttüğümüz projeler bu hedefe yönelik çalışmalarımızın somut örnekleri. Türkiye
şu an Afganistan’da 45 okul işletiyor.” Afganistan’da siyasi kapsayıcılığın ve insan hakları ile temel
özgürlüklerin korunmasının gerekliliğine dikkati çeken Bakan Yanık, “Mevcut hükûmeti kapsayıcı
olmaya, herkesin temel haklarına saygı duymaya, kadın ve kız çocuklarının eğitim ve istihdama
erişimine teminat vermeye davet ediyoruz. Bunların hiçbiri pazarlık konusu olamaz.” şeklinde konuştu.
Bakan Yanık, ayrıca BM üyesi tüm ülkelere bölgede barış, istikrar ve insan haklarının tesis edilmesine
aktif katkı sunmaları çağrısı yaptı.

Bakan Derya Yanık
“Yaşamın her
alanında ne kadar
fazla kadın yer alırsa
toplumun o denli
güçlü olacağına
inanıyorum”
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadınların toplumun her alanında haklardan
ve fırsatlardan eşit olarak istifade edebilmesini sağlamayı amaçladıklarını belirterek,
“Yaşamın her alanında ne kadar fazla kadın yer alırsa toplumun o denli güçlü olacağına
inanıyorum.” dedi
Bakan Yanık, New York’taki Türkevi’nde çevrim içi olarak düzenlenen Kadın-Erkek Paritesi Dostlar
Grubu Bakanlar Toplantısına katıldı. Burada konuşan Bakan Yanık, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler ’de
kadınların liderliğini geliştirmeyi amaçlayan Dostlar Grubu’nun yaptığı çalışmalara önem verdiğini
kaydetti.
Bakan Yanık, kadın-erkek paritesinin adil ve müreffeh bir toplum için önemli olduğuna dikkat çekti.
Yaptığımız çalışmaların tümünde kadınların eşit şekilde yer almasını sağlamak birinci önceliğimiz
olmalıdır’ diyen Bakan Yanık, “Bu yalnızca kapsamlı bir insan hakları vizyonunu benimsemek için
önemli bir kriter değil, aynı zamanda toplumlar içinde dayanışmayı derinleştirmek için bir ön koşuldur.”
ifadelerini kullandı.
Kadınların Güçlendirilmesi Strateji Belgesi ve Eylem Plan’nı kapsamlı şekilde hazırladıklarını belirten
Bakan Yanık şunları söyledi:
“11. Kalkınma Planında temel amaçlardan biri, kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığın önüne geçmek
ve kadınların toplumun her alanında haklardan ve fırsatlardan eşit olarak istifade edebilmesini
sağlamaktır. Söz konusu plan kapsamında kadınların karar verme mekanizmalarındaki aktif ve değerli
katılımı desteklenecektir.”

“Tüm mesleklerde kadınların
sayısını artırmayı amaçlıyoruz”
Bakan Yanık, kadınların siyasete aktif katılımları
ve temsillerinin demokrasinin temel ilkesini
oluşturduğuna dikkat çekerek, “Yaşamın her alanında
ne kadar fazla kadın yer alırsa toplumun o denli

güçlü olacağına inanıyorum.
Tüm mesleklerde kadınların
sayısını artırmayı amaçlıyoruz.
2002 yılında Türkiye’deki kadın
milletvekillerinin sayısı 24 iken
son seçimlerde bu sayı 104’e
ulaşmıştır. Ayrıca, yıllar içinde
yerel
yönetimlerde
olumlu
benzer bir gelişme yaşanmıştır.
Bugün
geniş
kapsamlı
çalışmalarımız
neticesinde
Türkiye’de,
akademisyenlerin
yarısından fazlası, öğretmenlerin
yüzde 60’ı, doktorların yüzde
45’i, avukat ve mimarların
yüzde 46’sı, kamu görevlilerinin
yüzde 40’ı ve büyükelçilerin
yüzde 27’sinin kadın olduğunu görmek mümkündür. Ayrıca hem aktif işgücü hem de teknik eğitim
programları katılımcılarının yarısından fazlasını kadınlar oluşturmaktadır.” dedi.
Bakan Yanık, toplantıda pandemi döneminde kadın sağlık çalışanları ile sosyal hizmet uzmanlarının
görevlerini ön saflarda yerine getirdiklerini dile getirdi.
“Kimseyi arkada bırakmamak”
prensibini
esas
alarak
çalışmalarına devam ettiklerini
belirten Bakan Yanık, “Bütünsel ve
kapsayıcı bir anlayış geliştirmek
amacıyla Türkiye olarak ilerlemeyi,
gelişmeyi ve yükselmeyi taahhüt
ediyoruz. Bunun neticesinde,
birlikte daha ileriye giden huzurlu
ve sağlıklı bir toplum inşa etmek
mümkün olacaktır.” ifadelerini
kullandı.
Öte yandan toplantıda Katar
Devleti Sosyal Kalkınma ve Aile
Bakanı Mariam bint Ali bin Nasser
Al-Misnad ve Ruanda Cinsiyet
ve Aile Teşviki Bakanı Jeannette
Bayisenge de yer aldı.

Bakan Derya Yanık
“Kayıp göçmen veya
mülteci çocukların
korunması ve gerekli
bakımın sağlanması
için hükümetler
harekete
geçmelidir”
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Kayıp göçmen veya mülteci çocuklar
sorununun boyutu ve önemi konusunda farkındalık yaratmak istiyorum. Bu çocuklar
savunmasızdır ve şiddet, cinsel istismar, insan ticareti, sömürü ve ölüm gibi çeşitli
tehlikelerle karşı karşıyadır. Hükümetler, bu çocukların korunması ve gerekli bakımın
sağlanması için harekete geçmelidir.” dedi
Bakan Derya Yanık, New York’ta gerçekleşen Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu (KSK)
66’ncı oturumun “İklim Değişikliği, Çevre ve Afet Riskini Azaltma Politikaları ve Programları Bağlamında
Kadın-Erkek Eşitliğini ve Tüm Kadın ve Kız Çocuklarının Güçlendirilmesini Sağlamak” başlıklı genel
tartışmalar bölümünde bir konuşma gerçekleştirdi.

“Hükümetler harekete geçmelidir”
Türkiye’nin, din, mezhep ve etnik köken gözetmeksizin insani ve kapsayıcı bir açık kapı politikası
izlediğini ve milyonlarca insanı “geçici koruma statüsü” altına aldığını hatırlatan Bakan Yanık, şöyle
konuştu:
“Tüm kaynaklarımızı cömertçe seferber ettik ve şu anda ihtiyaç sahibi milyonlarca insana ev
sahipliği yapıyoruz. Bu noktada savaş, göç ve yoksulluk nedeniyle acı çeken kadınların durumunun
ele alınması gerektiğini şiddetle ifade ediyorum. Afganistan’da, Yemen’de, Myanmar’da, Bosna’da,
Kırım’da, Afrika’da, Filistin’de, Irak’ta, Suriye’de ve diğer ülkelerde kadınlar yıllardır savaş ve
yoksulluktan acı çektiler ve bugün de çekmeye devam ediyorlar. Son gelişmelerle birlikte, Ukraynalı
kadınlar da hiçbir toplumun bu durumlara bağışık olmadığını gösteren acıların kurbanı oldular.
Ayrıca kayıp göçmen veya mülteci çocuklar sorununun boyutu ve önemi konusunda farkındalık
yaratmak istiyorum. Bu çocuklar savunmasızdır ve şiddet, cinsel istismar, insan ticareti, sömürü
ve ölüm gibi çeşitli tehlikelerle karşı karşıyadır. Hükümetler, bu çocukların korunması ve gerekli
bakımın sağlanması için harekete geçmelidir.”

“Türkiye iklim sorunlarının çözümünde öncü ve
etkin bir rol oynamaya kararlı”
“İklim değişikliğine karşı etkin bir
mücadele, kadınların dirençli olduğu,
güçlendiği ve haklarının güvence altına
alındığı sağlam bir siyasi ve sosyal
atmosfer gerektiriyor.” diyen Bakan Yanık,
bu bağlamda Türkiye’nin, kadına yönelik
her türlü şiddet ve ayrımcılığın ortadan
kaldırılmasında
önemli
ilerlemeler
kaydettiğini belirtti. Türk hükümeti olarak
kadın ve kız çocuklarının eğitim düzeyini
yükseltmek için öncelikli hedefler
benimsediklerini ifade eden Bakan Yanık,
şunları kaydetti:
“Ulusal Kalkınma Planı ve Ulusal İstihdam
Stratejisi ile kadınların işgücü piyasasına
katılımının güçlendirilmesi ve artırılması adına önemli adımlar attık. Kadın kooperatiflerinin etkinliğini
ve yaygınlığını artıran önemli girişimler başlattık. “Türkiye’de Kadın-Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve
Bütçeleme” projesi ile kadınların göz ardı edilmemesini, ihtiyaç ve sorunlarının bütçe programlarında
her zaman görünür olmasını sağlamaya kararlıyız. Köklü kültüründen ve tarihinden ilham alan
Türkiye’nin, Yeşil Kalkınma Girişimi’ni merkeze alarak iklim sorunlarının çözümünde öncü ve etkin bir
rol oynamaya kararlı olduğunu vurgulamak isterim. Her zaman olduğu gibi kadın ve kız çocuklarının
hakları gündemin birinci önceliği olacak.”

Bakan Derya Yanık
“Kooperatifçilik
sistemi kadınların
ekonomik yönden
kalkınmasını
destekliyor”
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kooperatiflerin, kadınların kaynaklara ve
ekonomik fırsatlara erişimini artırdığını belirterek, “Küresel olarak katma değer yaratan
kooperatifçilik sistemi kadınların ekonomik yönden kalkınmasını destekliyor. Bu amaçla
kendi kadın kooperatifi ekosistem modelimizi geliştireceğiz.” dedi
Bakan Yanık, New York’ta Birleşmiş Milletler 66’ncı Kadının Statüsü Komisyonu Türkiye Yan Etkinliği:
“Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi” konulu çevrimiçi olarak düzenlenen toplantıya
katıldı.
Bakan Yanık, konuşmasında kooperatiflerin, kadınların kaynaklara ve ekonomik fırsatlara erişimini
artırarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) katkı sağladığına yürekten inandığını vurguladı.

“Türkiye’de 8 milyonun üzerinde kooperatif
ortağı bulunuyor”
Dünyada 1 milyardan fazla insanın çeşitli ülkelerde bulunan 3 milyon kooperatifin üyesi olduğunun
bilgisini veren Bakan Yanık, şunları söyledi:
“Kooperatifler dünya çapında 280 milyon kişiye istihdam sağlamakta. Bu oran çalışan nüfusun
yaklaşık yüzde 10’una tekabül ediyor. Türkiye’de yaklaşık 85 bin kooperatif ve 8 milyonun üzerinde
kooperatif ortağı bulunuyor. Her geçen gün artan ve küresel olarak katma değer yaratan bu sistem,
kadınların ekonomik yönden kalkınmasını desteklemektedir.”
Türkiye’de 702 kadın kooperatifinin 12 bin üyesi bulunduğuna dikkat çeken Bakan Yanık, yenilenen
yasa ile kooperatiflerin, eylem planları ve protokollerinin ötesinde yapısal bir değişim ve gelişim
olanağına sahip olduğunu kaydetti.
Dünyada 1 milyardan fazla insanın çeşitli ülkelerde bulunan 3 milyon kooperatifin üyesi olduğunun
bilgisini veren Bakan Yanık, şunları söyledi:
“Kooperatifler dünya çapında 280 milyon kişiye istihdam sağlamakta. Bu oran çalışan nüfusun
yaklaşık yüzde 10’una tekabül ediyor. Türkiye’de yaklaşık 85 bin kooperatif ve 8 milyonun üzerinde

kooperatif ortağı bulunuyor. Her geçen gün artan ve küresel olarak katma değer yaratan bu sistem,
kadınların ekonomik yönden kalkınmasını desteklemektedir.”
Türkiye’de 702 kadın kooperatifinin 12 bin üyesi bulunduğuna dikkat çeken Bakan Yanık, yenilenen
yasa ile kooperatiflerin, eylem planları ve protokollerinin ötesinde yapısal bir değişim ve gelişim
olanağına sahip olduğunu kaydetti. Kooperatifler ile ilgili 26 Ekim 2021’de yeni bir kanunun yürürlüğe
girdiğini hatırlatan Bakan Yanık, “Bu düzenlemeye göre kadın kooperatifleri için kuruluş ve işletme
aşamalarında ödenen tescil ve ilan harçları ile ticaret odasına ödenen kayıt harçları kaldırıldı” dedi.

5 bin kadına eğitim
verilecek
Kadın kooperatiflerine ilişkin yeni bir projeye başladıklarını
belirten Bakan Yanık, şu bilgileri paylaştı:
“Kooperatifler Yoluyla Kadının Güçlenmesi” projesi, kadın
kooperatiflerinin yaşadığı sorunlara çözüm getirecek ve
ileriye dönük projeksiyonlar sunacak. Projemiz beş ana
unsurdan oluşacak. Öncelikle kooperatif kurma veya ortak
olma potansiyeline sahip 5 bin kadın ve 3 bin erkeğe yönelik
yasal düzenlemeler, kurumsal destek mekanizmaları,
iyi uygulamalar ve kadınların güçlendirilmesi gibi
konularda eğitimler vermeyi planlıyoruz. Kooperatif ortağı olan kadınların ihtiyaçları göz önünde
bulundurularak, periyodik olarak kooperatifçilik hukuku, sorumluluk ve yükümlülükler, sosyal
güvenlik, muhasebe, markalaşma, e-ticaret gibi alanlarda ürün geliştirme desteği sağlayacağız.
Kurumsal kapasite geliştirme hedefimiz doğrultusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler
ve STK temsilcilerinden oluşan kişilere kooperatifler konusunda eğitimler vereceğiz.”
Bilimsel ve teknik çalışmalar eşliğinde Türkiye’deki kadın kooperatiflerinin sayısı ve çalışma alanlarının
haritasını da çıkaracaklarını kaydeden Bakan Yanık, “Bu çalışmadan yola çıkarak iyi uygulamalar ve
yenilikçi alanlar üzerine araştırmalar yapacağız. Bu araştırma ile dünyada ürün geliştirme, satış ve
pazarlama, markalaşma ve işbirlikleri kurma gibi ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmaların
nasıl yürütüldüğünü inceleyeceğiz. Bu tür ihtiyaçlar, özellikle kadın kooperatiflerinde sermaye
eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bu sebeple kendi kadın kooperatifi ekosistem modelimizi
geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Kadın kooperatifleri arasındaki işbirliğini kolaylaştırmak için web
portalı oluşturulacak
Projenin bir diğer önemli hedefinin kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğini geliştirmek
olduğunu belirten Bakan Yanık, “ Bu bilinçle ilgili kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler,
sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve kadın kooperatiflerini bir araya getirerek yerel paydaş

toplantıları düzenleyeceğiz. Ayrıca
proje kapsamında mevcut kadın
kooperatifleri arasındaki işbirliğini
kolaylaştırmak için bir web portalı
oluşturmayı planlıyoruz.” dedi.
Öte yandan, 66’ncı Kadının Statüsü
Komisyonu Türkiye Yan Etkinliği:
Kadınların Kooperatifler Yoluyla
Güçlendirilmesi” toplantısına İtalya
Fırsat Eşitliği ve Aileden Sorumlu
Sayın Bakanı Elena Bonetti,
Endonezya Girişimcilikten Sorumlu
Sayın Bakan Yardımcısı SitiAziza,
UN WOMEN, Avrupa ve Orta Asya
Bölge Direktörü Alia El Yassir, Avrupa
Sanayi ve Hizmet Kooperatifleri
Konfederasyonu (CECOP) Sayın
Genel Sekreteri Diana Dovgan,
TOBB Kadın Girişimciler Konseyi Değerli Başkanı Nurten Öztürk, Uluslararası Çalışma
Örgütü (ILO) İşletmeler Departmanında Program Yöneticisi, Simel Eşim ve FAO’nun
Seçkin Baş Bilimcisi Ismahane Elouafi gibi isimler katıldı.

Bakan Derya
Yanık
“New York’ta
Kadın
Kanaat
Önderleri
İle Bir Araya
Geldi”

Bakan Derya Yanık, dünyadaki göç hareketlerinin her zamankinden yoğun olduğunu ve her göç
sürecinin yeni bir insani krize dönüştüğünü belirterek, “Bu krizleri iyi yönetmek için dünya çapında
işbirliği ve koordineli bir çözüm ortaklığı yapılması gerekiyor. Nitekim en son Ukrayna-Rusya krizi de
bu anlamda bize aynı ihtiyacı ortaya koydu” diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye’nin uluslararası topluma yaptığı
çağrıların sadece sözden ibaret olmadığını belirterek, “2014 yılından bu yana dünyanın
en çok mülteci ağırlayan ülkesiyiz ve çeşitli ülkelerden 5 milyona yakın mülteciye ev
sahipliği yapıyoruz. Bizim yaptığımız çağrıların arkasında yaklaşık 10, 12 yıllık ve 5
milyon sığınmacıya ev sahipliği yapmış olmanın tecrübesi var. O yüzden ne söylediğimizi
bilerek söylüyoruz. Çatışma sebeplerini birlikte çözmeden, hiçbirimizin huzur bulmadığı
bir dünyada yaşamaya devam edeceğiz.” dedi

2014 yılından bu yana dünyanın en çok mülteci ağırlayan ülkesiyiz ve çeşitli ülkelerden 5 milyona
yakın mülteciye, sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz. Nitekim son yaşanan olaylardan sonra
Ukrayna vatandaşlarının da bir kısmının ülkemize sığınanlara dahil olduğunu görüyoruz. Türkiye’nin
sığınmacılara ev sahipliği yapmak noktasında ciddi bir tecrübesi ve ciddi bir mücadelesi var.

Bakan Derya Yanık, New York’taki Türkevi’nde kadın kanaat önderleri ile bir araya geldi. Bakan Derya
Yanık, burada yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin insan hayatını doğrudan ilgilendiren etkisinin
olduğunu söyledi. Bütün insanların bir araya gelip ortak probleme karşı ortak çözüm üretmesi
gerektiğini belirten Bakan Yanık, Türkiye olarak bu konuda çalışmaları ciddiyetle sürdürdüklerini ve
sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

“Kitlesel hareketliliği gerektiren büyük olaylarda
en çok etkilenenler kadınlar ve çocuklar”

“Çağrılarımızın arkasında 5 milyon sığınmacıya
ev sahipliği yapmış olmanın tecrübesi var”
Günümüz itibarıyla dünya üzerinde 26 milyondan fazla mülteci bulunduğunu ve bunların yarısından
fazlasının 18 yaş altındaki çocuklar olduğuna dikkat çeken Bakan Yanık, “Silahlı çatışmalar ve diğer
acil durumlardan en çok etkilenen gruplar kadınlar ve çocuklar. Bugün çeşitli sebeplerle ülkemize
sığınan göçmenlerin de yaklaşık yüzde 70’i kadın ve çocuklar.

Hem toplum olarak hem devlet olarak bu anlamda çok da önemli bir özveride bulunduk. Türkiye’nin
özellikle çatışma bölgeleri, göç ve insan hareketliliği ile alakalı söylediklerini bu anlamda bir tecrübeye
ve yaşanmış deneyime dayandığını, özellikle bilmenizi rica ediyorum” şeklinde konuştu.
Türkiye’nin uluslararası topluma yaptığı çağrıların sadece sözden ibaret olmadığını kaydeden Bakan
Derya Yanık, “Bizim dünyaya ve uluslararası topluma yaptığımız çağrıların arkasında yaklaşık 10, 12
yıllık ve 5 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapmış olmanın tecrübesi var.
O yüzden ne söylediğimizi bilerek söylüyoruz. Çatışma sebeplerini birlikte çözmeden, hiçbirimizin
huzur bulmadığı bir dünyada yaşamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Bakan Yanık,
konuşmasına şöyle devam etti:

Bakan Derya Yanık, kitlesel hareketliliği gerektiren büyük olaylarda en çok ve ilk etkilenenlerin kadınlar
ve çocuklar olduğunu vurgulayarak, “Nitekim pandemide de özellikle iş hayatına baktığımızda işini
ilk kaybeden ve daha sonra işe geri dönüşte de en son dönen hep kadındır ya da aile içi şiddette
mağdurların korunma mekanizmasının daralması sebebiyle en çok etkilenenler yine kadınlardır.

“Anadolu toprakları tarihin her döneminde korunmaya ihtiyacı olan, zulümden kaçan herkese kucağını
açmıştır. Bizim bu anlamda hiçbir zaman din, etnisite, dil, renk ayrımımız olmadı. Fakat UkraynaRusya krizi değerlendirilirken şaşkınlık içerisinde izlediğimiz gelişmeler var. Mesela yorumculardan
bir tanesinin ‘Avrupa’da oluyor bunlar, saçları sarı olan, gözleri renkli olan insanlar bile öldürülüyorlar’
gibi bir değerlendirmesi oldu. Oysa Bosna’da Avrupa’nın tam ortasıydı. Boşnakların da saçları epey
sarı, gözleri de mavidir.

Tam kapanma dönemlerinde hane içerisindeki sorumluluğu öncekine göre daha çok artanlar
kadınlardır. Dolayısıyla iklim değişikliği bağlamında baktığımızda da maalesef bundan ilk ve en çok
etkilenecek olanların kadınlar ve çocuklar olduğunu varsayabiliyoruz.

Türkiye bugüne kadar tarihin en başında 1400’lerde Sefaradlara, İspanya’dan gelen Yahudi
vatandaşlara, ki hala ülkemizde yaşamaya devam eden vatandaşlarımızdır, sonrasında dalga dalga
yakın-uzak herkese hep kucağını açan bir ülkedir.

Dolayısıyla genel olarak bir mücadele takvimi oluşturmak gerektiğinin yanında kadınlar ve çocuklar
için de özellikli bir çalışma yapmamız gerektiği önümüzde bir gerçek olarak duruyor” diye konuştu.

Fakat dünyanın geri kalanına baktığımızda göz rengi üzerinden, saç rengi üzerinden insanlara
yardım edip etmemeyi değerlendirdiğimizde karşımıza bambaşka bir tablo çıkıyor. Görüntüleri
hepimiz görmüşüzdür ve iç parçalayan, yürek yakan görüntüler… Kadınların, çocukların güvenliğini
sağlayabilmek için canhıraş bir yerden bir yere geçmeye çalıştıkları görüntüleri görüyoruz.

Yıllardır Afganistan’da, Yemen’de, Myanmar’da, Bosna’da, Kırım’da, Filistin’de, Irak’ta, Suriye’de,
Afrika’nın çeşitli bölgelerinde ve yakın zamanda Ukrayna’da kadınlar ve çocuklar savaş ve yoksullukla
baş etmeye çalışıyorlar. Bu sadece onların baş etmesi gereken ya da onların yaşadığı bir sonuç değil,
bireysel bir zorluk değil, bütün dünyayı ilgilendiren bir güvenlik meselesi. O anlamda hepimizin ama
özellikle uluslararası kuruluşların harekete geçmesi gerekiyor.
Belki kanaat önderleri olarak her birimiz bulunduğumuz ülkede sesimizi yükselterek bu meselelere
biraz daha dikkat çekmek ve mekanizmaları harekete geçirmeye, gücümüz el verdiği kadar destek
olabiliriz.”
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Aile ve Sosyal
Hizmetler
Bakanlığından
“Tüm Yönleriyle
Mahremiyet”
Kitabı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, mahremiyet konusunu hem kavramsal, kuramsal, tarihi,
dini, sosyolojik, mekânsal, kültürel ve teknolojik boyutlarıyla ele almak hem de sosyal
politikalara ve eğiticilere rehber olması amacıyla farklı alanlardan akademisyenlerin
makalelerinin yer aldığı “Tüm Yönleriyle Mahremiyet” kitabını hazırladı
Mahremiyetin farklı toplumlardaki algılanışı, geçmişle bugünün kıyaslaması ve geleceğe dair
öngörülerin değerlendirildiği çalışma 6 bölümden oluşuyor. Birinci bölümde mahremiyetin tanımı,
sınıflandırılması ve felsefi yaklaşımı ele alınırken; ikinci bölümde ise ‘çocuk ve dijital mahremiyet’,
‘yaşlılık ve mahremiyet’, ‘kadın ve mahremiyet’ gibi başlıklarda mahremiyet konusu değerlendiriliyor.
Üçüncü bölümde, ‘medya ve mahremiyet’ başlığı ele alınırken; dördüncü bölümde, ‘aile ve mahremiyet’,
beşinci bölümünde ise ‘din ve mahremiyet’ konusuna yer veriliyor. Çalışmanın son bölümünde ise
‘Mahremiyete Yönelen Tehditler ve Çözüm Yolları’ değerlendiriliyor.

Bakan Derya Yanık, önsözünü kaleme aldı
‘Tüm Yönleriyle Mahremiyet’ kitabının önsözünü kaleme alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya
Yanık, ekonomik, sosyolojik, kültürel, bilimsel ve teknolojik alanda yaşanan gelişmelerin mahremiyete
dönük tutum ve davranışların farklılaşmasında önemli bir rol oynadığını söyledi. Bakan Derya Yanık,
“Gazete, dergi, radyo ve televizyon yayıncılığı gibi geleneksel medyanın ötesinde artık alternatif
bir medya olarak var olan sosyal medya mecraları mahremiyet algısını önemli şekilde etkiliyor. Bu
noktadan hareketle, mahremiyet kavramını tüm yönleriyle ele alarak bilimsel bir çerçeve sunmak ve
yapılacak akademik çalışmalara yön verecek bir kılavuz oluşturmayı hedefledik.
Bu kitabın hazırlanmasında alanında uzman ve yetkin akademisyenlerimiz ile Bakanlığımız uzmanlarının
birikimlerinden yararlandık. Bu çalışmanın önemli bir ihtiyacı karşılayacağına inanıyorum” dedi.
Yapılacak çalışmalara, sosyal politikalara ve sosyal hizmetlere yön verecek bir rehber olma niteliği
taşıyan ”Tüm Yönleriyle Mahremiyet” kitabına Bakanlık web sayfasından
( https://www.aile.gov.tr/media/99850/tum-yonleriyle-mahremiyet.pdf ) ulaşılabilir.
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Bakan Derya Yanık:
“Mobil SHM araçlarımız
ile vatandaşlarımızın
sosyal hizmetlere
erişimi daha da
kolaylaşacak”
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, afet ve acil durumlarda ya da afet ve acil
durumların yaşanmadığı dönemlerde, sosyal hizmet merkezlerinin bulunmadığı yerleşim
alanlarında faaliyet yürütmek üzere mobil Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) araçlarını
hizmete aldıklarını belirterek, “Mobil SHM araçlarımız ile vatandaşlarımızın sosyal
hizmetlere erişimi daha da kolaylaşacak” dedi
Bakan Yanık, vatandaşların ihtiyaç duydukları konularda sosyal hizmet modellerine erişimlerini
kolaylaştırmak, karşılaştıkları sorunların çözümü için birebir destek almalarını sağlamak amacıyla
hayata geçirilen SHM’lerin sayısının 377’ye ulaştığını kaydetti.
Nüfusu belli bir büyüklükte olan ilçeler ile hizmet ihtiyacının yoğun görüldüğü yerleşim birimlerinde
açılan SHM’lerde çocuk, yaşlı, engelli, kadın ve erkek tüm aile fertlerine yönelik koruyucu, önleyici,
destekleyici, geliştirici hizmetler ile rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin bir arada verildiğini ifade eden
Yanık, “Bakanlığımızca afet ve acil durumlarda ve gerekli hallerde sosyal hizmet merkezi bulunmayan
yerleşim alanlarında faaliyet yürütmek üzere mobil Sosyal Hizmet Merkezi araçlarımızı hizmete aldık.
Mobil SHM araçlarının, afet ve acil durumların yaşanmadığı dönemlerde de, vatandaşlarımızın SHM
hizmetlerine ulaşmasında zorluk çektiği yerleşim alanlarında, mevsimlik tarım işçilerinin, sığınmacımültecilerin yaşadığı veya sosyal sorunların yoğun görüldüğü yerleşim yerlerinde görev yapmasını
planlıyoruz” diye konuştu.
Bakan Derya Yanık, Bakanlık hizmetinde bulunan 3 mobil SHM aracı sayısını 13’e çıkarmayı planladıklarını
söyleyerek, “İhtiyaçları dikkate alarak bu merkezlerimizin ve araçlarımızın sayısının ülke genelinde
yaygınlaştırılmasına ilişkin çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Mobil SHM araçları hangi faaliyetleri
yürütecek?
Mobil SHM araçları ile alan ve hane taramaları yaparak aileler ve
toplumun sosyal hizmet ihtiyacının belirlenmesi, müracaatçıların
başvurularının alınması ve sonuçlandırılması, kişi, aile ve toplum
odaklı sosyal hizmet çalışmalarının yürütülmesi, aile-evlilik danışmanlığı, evlilik öncesi eğitim ve aile
eğitimi hizmetleri sunulması, çocuklar, kadınlar, engelliler, yaşlılar, şehit yakınları ve gazilere yönelik
eğitimler ve sosyal etkinliklerin yapılması gibi faaliyetlerin yürütülmesi sağlanacak.
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Türkiye
Bağımlılıkla
Mücadele (TBM)
Formatör Eğitimi
Gerçekleştirildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Yeşilay iş birliğinde 21-24 Şubat 2022 tarihlerinde
Antalya’da TBM Formatör Eğitimi programı gerçekleştirildi
Türkiye Bağımlılıkla Mücadele eğitimleri ile eğitime katılan personeller tarafından, Bakanlığa bağlı
kuruluşlarda hizmet veren personele, kurum bakımında bulunan 15 yaş üstü çocuklara, ailelere
ve vatandaşlara farkındalık eğitimleri verilmesi amaçlanıyor. 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 yapılan sınavı
başarıyla geçen katılımcılara katılım belgesi verildi.

AEP ve Aile
Danışmanlığı
Kapsamında
Çevrimiçi
Çalışma
Toplantıları
Tamamlandı
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Aile Eğitim
Programı
(AEP) Bölgesel
Eğitici Eğitimi
Tamamlandı
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve UNFPA iş birliğinde Gaziantep’te
gerçekleştirilen “Aile Eğitim Programı (AEP) Bölgesel Eğitici Eğitimi” tamamlandı
Aile Eğitim Programı (AEP) Bölgesel Eğitici Eğitimine; 24 ilden 73 eğitici adayı katıldı. Aile Eğitim
Programının sahadaki eğitici ihtiyacını karşılamak amacıyla düzenlenen eğitimin ilk iki gününde;
“AEP’in yapısı ve temel özellikleri, AEP eğiticiliği ve eğitici kimliği ile eğitim-iletişim, hukuk, sağlık,
medya ve iktisat” alanlarının eğitim içeriklerinin tanıtımı yapıldı. Program; yetişkin eğitimi, öğrenme
alanında yetişkinlerin öğrenme yöntem ve teknikleri, ailelerle çalışırken dikkat edilecek hususlar, eğitim
öncesi hazırlıklar ve eğitim ortamının yönetimi gibi alanlarında uygulamalı eğitimlerle devam etti.

Afet Ve Acil
Durumlarda
Psikososyal
Destek Temel
Düzey Müdahale
Eğitim Programı
Gerçekleştirildi

Aile Eğitim Programı ve Aile Danışmanlığı hizmetlerini değerlendirmek amacıyla çevrimiçi
çalışma toplantıları tamamlandı

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile UNICEF iş birliğinde Eğitim ve Yayın Dairesi
Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal
Destek Temel Düzey Müdahale Eğitim Programı Ankara’da gerçekleştirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yürütülmekte olan Aile Eğitim Programı (AEP)
ve Aile Danışmanlığı hizmetleri kapsamında Çevrimiçi Çalışma Toplantıları düzenlendi. 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.

Türkiye Afet Müdahale Planı’na (TAMP) göre afetlerde psikososyal destek hizmetlerinin
uygulanmasından ve koordinasyonundan sorumlu olan Bakanlık, sahada çalışan personelin mesleki
bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla eğitim programları düzenlemeye devam ediyor. 21-26 Mart
2022 tarihlerinde “Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Temel Düzey Müdahale Eğitim
Programı” afet sahasında uzman kamu eğiticileri ve akademisyenler tarafından gerçekleştirdi.
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Bakan Derya Yanık:
“Dezavantajlı
Çocuklarımız İçin
Gündüzlü Çocuk
Hizmet Merkezlerimizi
Hizmete Sunacağız”
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Çocuklarımızı her türlü riskten koruyarak
onların psikososyal gelişimlerini desteklemek amacıyla yeni bir hizmet modelini
uygulamaya koyuyoruz. Dezavantajlı çocuklarımız için Gündüzlü Çocuk Hizmet
Merkezlerimizi hizmete sunacağız. İlkini bu yıl Bursa’da açacağımız bu merkezlerimizden
çocuklarımızın yararlanabilmesi için halka açık bir sistem uygulayacağız.” dedi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dezavantajlı çocukların istedikleri zaman istedikleri gibi
yararlanabilecekleri, halka açık sistemin uygulanacağı yeni bir hizmet modelini uygulamaya koymaya
hazırlanıyor. Hizmete sunulacak Gündüzlü Çocuk Hizmet Merkezlerinde çocuklar için spordan zekâ
oyunlarına, psikodramadan resime kültürel, sosyal ve spor etkinliklerinin yapılabileceği bölümler
bulunacak, ailelere danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunulacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, dezavantajlı durumdaki çocukların her türlü riskten
korunması ve psikososyal gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla çeşitli sosyal faaliyetlerin
gerçekleştirileceği, ailelere danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin sunulacağı, çocukların istedikleri
zaman istedikleri gibi yararlanabilecekleri Gündüzlü Çocuk Hizmet Merkezleri açılmasının
planlandığını bildirdi.

“Pilot uygulama Bursa’da başlayacak”
Gündüzlü Çocuk Hizmet Merkezlerinde 0-18 yaş grubuna
hizmet verileceğini, sığınmacı çocukların da bu merkezlerden
yararlanabileceğini belirten Bakan Yanık, şunları kaydetti:
“Bakanlık olarak çocuklarımızın sokakta ve sosyal çevrelerinde karşılaşabilecekleri her türlü
tehlikeden korunmaları amacıyla proaktif sosyal hizmet programları geliştirmeyi, çocuklarımıza
sunulan sosyal imkanları arttırmayı, çocuklarımıza ve ailelerine yönelik danışmanlık hizmeti
kapsamını genişletmeyi hedefliyoruz.
Çocuklarımızın her anlamda gelişimlerine katkıda bulunmak, onların sağlıklı bireyler olarak toplum
hayatında yer alabilmeleri ve ailelerinin yanında sağlıklı ortamlarda hayata hazırlanmaları için
yürüttüğümüz hizmetlerimize bir yenisini ekliyoruz. Çocuklarımızı her türlü riskten koruyarak onların
psikososyal gelişimlerini desteklemek amacıyla yeni bir hizmet modelini uygulamaya koyuyoruz.
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Dezavantajlı çocuklarımız için hazırladığımız Gündüzlü Çocuk Hizmet Merkezlerimizi hizmete
sunacağız. İlkini bu yıl içinde Bursa’da açmayı planladığımız bu merkezlerimizde sunulacak
hizmetlerden çocuklarımızın yararlanabilmesi için halka açık bir sistem uygulayacağız.”

“Hem çocuklara hem ailelere
hizmet sunulacak”
Gündüzlü Çocuk Hizmet Merkezlerinde kültürden spora geniş
yelpazede etkinlikler düzenleneceğini ifade eden Bakan Yanık,
resim, boyama, ahşap, heykel ve ebru kursları verileceğini;
psikodrama, satranç, sudoku, tangran, sorti, tabu, yapboz, cenga
ve geleneksel oyunlarla ilgili faaliyetler yapılacağını anlattı. Bakan
Yanık, kitap okuma ve teknoloji odaları da bulunacak bu merkezlerin
çocuklar için etkin bir yaşam merkezi olacağını belirtti.
Gündüzlü Çocuk Hizmet Merkezlerinden, öncelikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hizmetlerinden
faydalanan ve Bakanlığın mobil ekiplerinin tespit ettiği sokakta çalıştırılan çocukların yararlanacağını
dile getiren Bakan Yanık, pilot uygulamanın burada verilecek hizmetlerin tür ve niteliğini belirlemede
yol gösterici olacağını vurguladı.
Bakan Yanık, Gündüzlü Çocuk Hizmet Merkezlerinde çocukların yanı sıra ailelere de danışmanlık
ve rehberlik hizmetleri verileceğini, ayrıca çocuklara yönelik hizmetler konusunda toplumun bu
merkezlerden bilgilendirileceğini anlattı.

“Örnek uygulama modeli olacak”
Bakan Yanık, Gündüzlü Çocuk Hizmet Merkezlerinin
Bakanlığın çocuklarla ilgili hizmetlerinin merkezi olmasının
planlandığını vurguladı. Sokakta, okulda çocuklarla ilgili
çalışmalar yürüten mobil ekiplerin bu merkezlerden
koordinasyon sağlayacağını belirten Bakan Yanık, Çocuk
Hakları Komitelerinin de bu merkezleri düzenleyecekleri
etkinlikler için kullanabileceğini kaydetti.
Bakan Yanık bu merkezlerde sosyal hizmet uzmanı, psikolog, spor eğitmeni, tercüman, kurs eğitici ve
öğreticileri başta olmak üzere farklı meslek gruplarından ihtiyaç duyulan personelin hizmet sunacağını
aktardı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Gündüzlü Çocuk Hizmet Merkezleri projemiz
çocuklarımıza yönelik hizmetlerin tek çatı altında yürütüldüğü örnek bir uygulama modeli olacaktır.”
ifadelerini kullandı.
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“Çocuk
Koruma”
Alanında
Hizmet Sunan
Personele
Eğitim
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı risk altındaki çocukların korunmasına yönelik
süreçlerin daha sağlıklı işlemesi ve karar destek mekanizmalarının güçlendirilmesi
amacıyla bu alanda görev yapan personeli eğitime aldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı risk altındaki çocukların ve onlara uygun koruma modelinin tespit
edilmesi sürecinin geliştirilmesi amacıyla uygulanan “Çocuk Koruma Hizmetlerinde Karar Destek
Mekanizmalarının Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında personele yönelik eğitim başlattı.
Proje çerçevesinde “Çocuk Koruma Alanında Çalışan Meslek Personeli İçin Değerlendirme Çerçevesi
Rehberi” hazırlayan Bakanlık, bu rehberde yer alan esasların sahada kullanılması için “çocuk koruma”
alanında görev yapan 600 personele yönelik eğitim planladı. Bu yıl içinde alandaki tüm personelin
eğitilmesini hedefleyen Bakanlık, 150 kişiden oluşan ilk grubu 5 günlük eğitime aldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca risk altında olduğu gerekçesiyle il müdürlüklerine bildirimi
yapılan, Çocuk Koruma ve İlk Müdahale Değerlendirme Birimlerine getirilen çocukların korunma
ihtiyacının değerlendirilmesi, karar verme süreçlerinin analiz edilmesi ve risk değerlendirme aracının
geliştirilmesi amacıyla Çocuk Koruma Hizmetlerinde Karar Destek Mekanizmalarının Güçlendirilmesi
Projesi uygulanıyor.
UNICEF ile iş birliğiyle yürütülen proje, içinde akademisyenlerin de bulunduğu ekip tarafından
birçok ülkedeki çocuk koruma sistemleri de incelenerek hazırlandı.
Çocukların en kısa sürede en doğru hizmetlerden yararlanması amaçlanıyor. Ayrıca bütün
coğrafi bölgeleri temsilen nüfusun yoğun olduğu illerde çocuklarla ilk görüşme ve değerlendirme
aşamasında görev yapan Sosyal Hizmet Merkezi ile çocuklara uygun hizmet modeli belirleninceye
kadar geçici süreyle bakımlarının sağlandığı Çocuk Koruma ve İlk Müdahale Birimlerinde çalışan
meslek personeliyle görüşüldü, sosyal inceleme raporları değerlendirildi. Çocuk koruma, ilk
müdahale ve değerlendirme hizmetlerinin mevcut durum analizi de yapılarak bu konuda da rapor
oluşturuldu.
Raporlar doğrultusunda Çocuk Koruma Alanında Çalışan Meslek Personeli İçin Değerlendirme
Çerçevesi Rehberi oluşturularak, rehberdeki kriterlerin sahada kullanımına yönelik 8-12 Kasım
2021’de pilot uygulama eğitimi gerçekleştirildi. Pilot uygulamanın ardından haftalık eğitimler ile
akademisyenler tarafından danışmanlık verilerek saha uygulaması izlendi ve alınan geri bildirimler
ile rehber geliştirildi.
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Rehber, Çocuk Koruma Sistemi, Sosyal İnceleme, Vaka Yönetimi, Çocukların Gelişim Özellikleri,
Aileler ile Mesleki Çalışma, Paydaş Kurum ve Kuruluşlarla Çalışma başlıklarından oluşan konuların
yanı sıra “Engelli Çocuklar ile Çalışma”, “Refakatsiz Çocuklar ile Çalışma” gibi özel ihtisas grupları ile
çalışmaya ilişkin konuları da içeriyor.
Rehberde çocuk koruma alanında çalışan personelin çocuk ve ailesi için en doğru değerlendirmeyi
yapabilmesine yönelik risk değerlendirme kriterleri yer alıyor.
Hazırlanan rehber ve bu kapsamda verilen eğitimlerle sahada görevli meslek personeli arasında
ortak bir bakış açısı oluşturulması, kanıt temelli ve bütüncül karar vermenin desteklenmesi,
çocukların sistem içinde en kısa sürede en doğru hizmetlerden yararlanması, inceleme, tespit ve
müdahale süreçlerinde kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bakan Derya Yanık:
“İhtiyaç Sahibi
Ailelerimizin Çocukları
İçin Mart Ayında
Toplam 236 Milyon TL
SED Ödemesi Yaptık”
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının
desteklenmesine yönelik sosyal hizmet modeli olan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED)
uygulaması kapsamında mart ayı ödemesi olarak toplam 236 milyon TL’yi hesaplara
yatırdıklarını bildirdi
Bakan Derya Yanık, toplumun dezavantajlı kesimlere yönelik Bakanlık tarafından birçok destek
hizmeti sunulduğunu ifade etti. Bu çerçevede çocukların okul ve diğer masraflarını karşılayabilmeleri
için ihtiyaç sahibi ailelere Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) sağlandığını kaydeden Bakan Yanık,
böylece çocukların ailelerinin yanında büyüdüklerini, SED hizmetiyle ekonomik koşullar nedeniyle
aile bütünlüğünün bozulmasını engellemeyi hedeflediklerini dile getirdi.
SED hizmetinden yararlanan çocuklar için maddi desteğin yanı sıra sosyal ve kültürel imkanlar da
sunulduğunu ifade eden Bakan Yanık, böylece dezavantajlı çocukların da akranları gibi sosyal ve
kültürel faaliyetlere katıldıklarını dile getirdi.
Bakan Yanık, SED ödemesinin her ay düzenli yapıldığını belirterek, “İhtiyaç sahibi ailelerimizin
çocukları için mart ayında toplam 236 milyon TL SED ödemesi yaptık.” dedi.
SED hizmetinden 145 bin çocuğun yararlandığını ifade eden Bakan Yanık, her bir çocuk için ortalama
1649 TL ödendiği bilgisini verdi.
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Türkiye
Çocuk
Araştırması
Çalıştayı
Yapıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuk refahını yükseltecek göstergeleri oluşturmak
amacıyla Türkiye’nin çocuk profilini ortaya koyacak “Türkiye Çocuk Araştırması
Çalıştayı” düzenledi
Çocuklara yönelik hizmet sunan kurumlar tarafından düzenli kayıt altına alınan veriler ve saha
araştırmalarından elde edilen bilgilerin ele alındığı çalıştay Ankara’da yapıldı.
Çalıştayın açılışında konuşan Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Musa Şahin, Türkiye’deki politikalara
şekil veren kalkınma planı hazırlıkları döneminde birçok bakanlık tarafından periyodik olarak çocukla
ilgili veri talep edildiğini hatırlatarak, Türkiye Çocuk Araştırması’nın, bu talebi karşılamak için Çocuk
Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatıldığını söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2021 Yatırım Planı’na alınan Türkiye Çocuk
Araştırması Projesi’nin, Türkiye İstatistik Kurumu ve UNICEF iş birliğinde başlatıldığını belirten Genel
Müdür Şahin, çalışma kapsamında çocuk refahı göstergeleri başta olmak üzere çocuk hakkında veri
ihtiyacının karşılanabilmesi ve çocuk refahı göstergelerinin oluşturulması için belirlenen örneklem
çerçevesinde sahada yüz yüze anket uygulaması gerçekleştirileceğini ifade etti.

“Mevcut durumun analizi ve
değişimlerin izlenmesini hedefliyoruz”
Şahin, konuşmasına şöyle devam etti: “Bu çalışmadaki amacımız ulusal ve uluslararası araştırmalar
ile uyumlu olacak şekilde Türkiye’deki çocuk refahının bütüncül olarak değerlendirmesine olanak
sağlamak. Çocuk refahı göstergeleri kapsamında çocuk profili çıkarılarak mevcut durumun analizi ve
değişimlerin izlenmesini hedefliyoruz. Yine veriye dayalı karar verme süreçlerine katkıda bulunması
ve çocukların refah seviyesinin yükseltilmesi hedeflerimizden diğeridir.
Bu doğrultuda yaklaşık bir yıldan bu yana çalıştığımız ilgili kurumlara kuruluşlara bu süreçte verdikleri
destekten dolayı Genel Müdürlüğümüz adına tekrar teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın ülkemiz
çocuklarının geleceğine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bizim için çok önemli bir çalışma. Ülkemiz
adına önemli bir çalışma. Ben bugün burada olan tüm bakanlıkların temsilcilerine üniversiteden
gelen akademisyenlere, hocalarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, katkılarından ötürü şimdiden
teşekkür ediyorum.”
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Bakan Derya
Yanık: “Bakıma
ihtiyacı olan engelli
vatandaşlar ve aileleri
için bu ay toplam 1
milyar 260 milyon TL
Evde Bakım Yardım’ını
hesaplara yatırdık”
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar
ve aileleri için bu ay toplam 1 milyar 260 milyon TL Evde Bakım Yardım’ını hesaplara
yatırdıklarını açıkladı
Bakan Yanık, bakıma ihtiyacı olan
engelli
bireylerin
aileleri
yanında
desteklenmelerinin öncelikli hedeflerden
biri olduğunu vurgulayarak, “Bu kapsamda
engelli bireylerin öncelikle aile yanında
desteklenmeleri düşüncesiyle başlattığımız
evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç
duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını
üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı
destekliyoruz.” dedi.
Bakanlığın engelli bireylere yönelik bakım
hizmetlerini Bütünleşik Bakım Modeli
kapsamında gerçekleştirdiğini belirten 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
2.354 TL Evde Bakım Yardımı veriyoruz.
Bu kapsamda bakıma ihtiyacı olan engelli
vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek
sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar
260 milyon TL Evde Bakım Yardım’ını
hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm engelli
vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.”
ifadelerini kullandı.
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Huzurevleri
26 Bin
“Çınar”ın
Yuvası
Oldu
Yaşlıların toplumsal hayata etkin katılımının sağlanması, hayat standartlarının
yükselmesi ve daha iyi şartlarda yaşamalarının sağlanması amacıyla yürütülen
çalışmalar kapsamında devlete ait huzurevlerinde 14 bin 535, özel huzurevlerinde 11 bin
467 olmak üzere toplam 26 bin 2 kişiye hizmet veriliyor
Bakanlık tarafından yaşlılara yönelik evde bakım ve gündüzlü bakım hizmetlerini yaygınlaştırmak,
yaşlıların aile yanında bakımını destekleyen politikalara ağırlık vermek amacıyla birçok çalışma
yürütülüyor. Yaşlıların hayat standardının yükseltilmesi ve daha iyi şartlarda yaşamalarının
sağlanması için yürütülen çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, sayıları her geçen gün
artan huzurevleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi, yaşam evleriyle, yaşlıların kendilerini mutlu
ve huzurlu hissedecekleri bir yaşam alanı oluşturulması hedefleniyor.

127 bin yaşlı, evde bakım yardımıyla
destekleniyor
Ailesinin yanında kalan yaşlılara verilen destek uygulamaları
da sürdürülüyor. Hayata geçirilen Gündüz Yaşlı Yaşam
Merkezleri Modeli ile evde yalnız yaşayan veya hayatını ailesi
ya da akrabalarıyla sürdüren sağlıklı yaşlıların yaşamlarının
kolaylaştırılması, hayat standardı ve iyilik hallerinin artırılması
amaçlanıyor.
Günlük yaşam faaliyetlerinde destek hizmetleri verilen
merkezlerde, sosyal, sanatsal, sportif aktivitelerle yaşlıların
ilgilerine göre faaliyet grupları kurularak, düzenlenen etkinliklerle sosyal ilişkilerin zenginleştirilmesine
ve yaşam kalitelerinin artırılmasına çalışılıyor.
Bu kapsamda, halihazırda 32 gündüz hizmet sunan kuruluşta 301 yaşlıya aktif olarak bakım hizmeti
sunuluyor. Engelli ile yaşlılara yönelik sosyal destek ve yardımlar kapsamında, 2005’ten itibaren
Sosyal Hizmetler Kanunu ile başlatılan evde bakım yardımı da aylık 2 bin 354 liraya çıktı. Bakıma
muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen aylık ortalama 535 bin vatandaş her ay nakdi ödemeyle
destekleniyor. Yaşla ortaya çıkan engellilik durumu da göz önünde bulundurulduğunda 127 bin
tam bağımlı yaşlıya ailesinin yanında sosyal çevresi ile yaşamını sağlaması için evde bakım desteği
sağlanıyor.
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Bakıma muhtaç ihtiyaç sahibi
yaşlılara ücretsiz bakım
hizmeti
Ailelerinin yanında kalmalarının mümkün
olmadığı durumlarda ise yaşlılara, huzurevi
ile huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon
merkezlerinde hizmet veriliyor. Bu kapsamda,
bugün itibarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığına bağlı 17 bin 64 kapasiteli 164 huzurevinde yaklaşık 12 bin 800 kişiye hizmet sunuluyor.
Şubat 2022 itibarıyla 17 bin 606 kapasiteli 268 özel huzurevinde 11 bin 467, 2 bin 889 kapasiteli diğer
kamu kurumlarına ait 20 huzurevinde 1735 yaşlının bakımı gerçekleştiriliyor. Halihazırda Bakanlığa
bağlı, özel ve diğer kamu kurumlarına ait toplam 452 huzurevi bulunuyor.
Devlete ait huzurevlerinde 14 bin 535, özel huzurevlerinde 11 bin 467 olmak üzere toplam 26 bin
2 kişi kalıyor. Öte yandan, maddi imkanı bulunmayan ve Bakanlığa bağlı huzurevlerinde kalan
bakıma muhtaç yaşlıların bütün masrafları devlet tarafından karşılanıyor. Bu kapsamda 4 bin 84
kişi ücretsiz bakım hizmeti alıyor. Bakanlık tarafından, 2023 yılı sonuna kadar 1720 kapasiteli 18
yeni ve 600 kapasiteli yenilenen 5 huzurevi ile toplam 2 bin 320 kapasiteli 23 huzurevinin hizmete
açılması hedefleniyor.
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6 Tazelenme
Üniversitesi’nde
5 Bin 665 Kişiye
Eğitim Veriliyor
Türkiye genelindeki 6 Tazelenme Üniversitesi’nde 5 bin 665 kişi, laboratuvar çalışmaları,
seminer ve atölye çalışmaları gibi hem teorik ve hem uygulamalı derslere katılıyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün aktif ve sağlıklı
yaşlanma perspektifiyle hayat boyu öğrenme kapsamında yürüttüğü temel çalışmalardan biri olan
“60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi” ile 60 yaş ve üzerinin aktif, sağlıklı yaşlanması destekleniyor.
Literatürde “üçüncü yaş üniversitesi” olarak anılan, Akdeniz Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Muğla
Sıtkı Koçman Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve Kıbrıs
Girne Üniversitesinde faaliyet gösteren eğitim yapılanmaları ile 60 yaş ve üzeri bireyler, ihtiyaçlarına
özgü oluşturulan programlar çerçevesinde eğitim görüyor.
Gönüllülük esasına dayanan sosyal sorumluluk projesi olarak başlatılan tazelenme üniversitelerinde
ücretsiz hizmet veriliyor. Yaş grubu esneklik göstermekle birlikte genel olarak 60 yaşını dolduran
her birey 60+ Tazelenme Üniversitesine başvurabiliyor.

Dersler ağırlıklı olarak anatomi ve
hukuktan oluşuyor
Türkiye genelindeki 6 Tazelenme Üniversitesi’nde toplam 5
bin 665 kişiye eğitim veriliyor. Tazelenme üniversiteleri ile ileri
yaştaki bireyler, yaşlılık dönemiyle gelen biyolojik, sosyolojik
ve psikolojik değişim süreçlerine hazırlanıyor.
Uygulama, kampüslerin belirlediği çerçevede teorik,
uygulamalı dersler, laboratuvar çalışmaları, seminer, atölye
çalışması gibi derslerden oluşan 4 yıllık bir yetişkin eğitim
modelinden oluşuyor.
Dersler ağırlıklı olarak anatomi ve hukuktan oluşuyor. Ayrıca erken saatte gerontoloji (yaşlılık bilimi)
alanında uzman doçentlerin gözetiminde kültürfizik hareketleri yapılıyor.
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5 üniversite ile daha iş birliği
protokolü imzalandı
60+ Yaş Tazelenme Üniversitesi uygulamasının
yaygınlaştırılmasıyla hayat boyu öğrenme,
dijital
dönüşümün
desteklenmesi
ile
toplumsal hayata katılım desteklenerek, aktif
ve sağlıklı yaşlanma olgusunu güçlendirecek
mekanizmaların temelleri atılıyor.
Uygulamanın ülke genelinde üniversitelerde
yaygınlaştırılması amacıyla Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Alanya
Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi ve Yüksek İhtisas Üniversitesi ile de iş
birliği protokolü imzalandı.
2021-2022 eğitim öğretim yılı içerisinde daha fazla üniversiteyle protokol imzalanması hedefleniyor.
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Çocuklar ve
Gençlerin
Erişilebilirlik
Farkındalığının
Artırılması
Hedefiyle
“Erişilebilirlik”
Temalı Yarışma

İlk 3’e girenlere ödül
verilecek

ERiŞiLEBiLiRLiK
TEMALI YARIŞMALAR

İLKOKUL

ORTAOKUL

LİSE

Siir

m
i
s
e
R

BİRİNCİLİK

BİRİNCİLİK

BİRİNCİLİK

ÖDÜLÜ

ÖDÜLÜ

ÖDÜLÜ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ÖDÜLÜ
erişilebilirliğin ÖDÜLÜ
temel hak olduğu
ÖDÜLÜ bilincinin
yaygınlaştırılması ve ülkemizde erişilebilirlik
kültürünün
oluşturulması,
okul çağındaki
6.000₺
6.000₺
6.000₺
çocukların ve gençlerin konuyla ilgili farkındalık kazanmaları hedefiyle ilkokul, ortaokul
ve lise öğrencilerinin katılacağı, “erişilebilirlik”
temalı ödüllü
yarışmalar düzenlenecek
İKİNCİLİK
İKİNCİLİK
İKİNCİLİK

4.000₺

4.000₺

4.000₺

2.000₺

2.000₺

2.000₺

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ülkemizde
erişilebilirlik kültürünün oluşturulması hedefiyle,
çocuklar ve gençlere
yönelik “Erişilebilirlik
Temalı
ÜÇÜNCÜLÜK
ÜÇÜNCÜLÜK
ÜÇÜNCÜLÜK
Yarışmalar” düzenleniyor.
ÖDÜLÜ
ÖDÜLÜ
ÖDÜLÜ
Yarışmalarda erişilebilirliğin, çocukların ve gençlerin gündemine taşınarak, yarışma için
hazırlayacakları eserleri ile erişilebilir kentlerin inşa edilmesi, teknolojilerin geliştirilmesine katkı
sağlanması ve öğrencilerin yarışmaya katılarak “Erişilebilir Türkiye, Engelsiz Yaşam” a destek olmaları
hedefleniyor.
QR KODU
OKUTUNUZ

Yarışmaya katılan eserler; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Çocuk Hizmetleri
Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, kamu kurumları ve
engellilere yönelik hizmet veren konfederasyonlardan temsilciler
ile akademisyenlerden her bir kategori için oluşturulan
değerlendirme kurulları tarafından incelenecek. Değerlendirme
sonucunda her kategoride birinciye 6.000 TL, ikinciye 4.000 TL,
üçüncüye ise 2.000 TL ödül verilecek. Yarışmada ilk üçe giren
eserler 7 Haziran 2022 tarihinde https://erisilebilirlik.aile.gov.tr/
adresinden duyurulacak.

ERiŞiLEBiLiRLiK
TEMALI YARIŞMALAR
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Siir

Resim

BİRİNCİLİK
ÖDÜLÜ

BİRİNCİLİK
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LİSE

Başvurular 28 Mart’ta başladı
Mart

Resmi ve özel okul öğrencilerinin katılabileceği yarışmaya 28
Mart’ta başlayan başvurular 25 Nisan 2022’de sona erdi. Yarışmada,
kategoriler ilkokul öğrencileri için “şiir”, ortaokul öğrencileri için
“resim”, lise öğrencileri için ise “kısa film” olarak belirlendi.
İlkokul 2.,3. ve 4.sınıf öğrencileri yarışmaya serbest teknikle hazırladıkları şiirleri, ortaokul öğrencileri
erişilebilirlik konusunu ele aldıkları resimleri, lise öğrencileri ise bireysel veya grup olarak en az 1
dakika, en fazla 3 dakika süreli hazırladıkları kısa filmle yarışmaya katılabilecek. Türk İşaret Dili ile
çekilmiş kısa filmler de yarışmaya kabul edilecek. Öğrenciler hazırladıkları eserleri okul yönetimine
teslim edecek. Her okul yarışmada bir eser ile temsil edilecek. Bu nedenle seçilen eser için okul
yönetimi tarafından Bakanlığın yarışma başvuru sayfası https://erisilebilirlik.aile.gov.tr/ adresinden
gerekli adımlar izlenerek 9 Mayıs 2022 tarihine kadar başvuru gerçekleştirilecek. Resim kategorisinde
okulu temsilen seçilen eserler ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri
Genel Müdürlüğü’ne elden veya posta yolu ile teslim edilebilecek.

6.000₺

İKİNCİLİK
ÖDÜLÜ

4.000₺

ÜÇÜNCÜLÜK
ÖDÜLÜ
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ÖDÜLÜ

İKİNCİLİK
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ÜÇÜNCÜLÜK
ÖDÜLÜ

2.000₺

QR KODU
OKUTUNUZ

4.000₺

ÜÇÜNCÜLÜK
ÖDÜLÜ

2.000₺
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Erişilebilirlik
Atölyeleri
“Yaya Geçitleri”
Konusuyla
Devam Ediyor
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılında başlatılan
“Erişilebilirlik Atölyeleri” bu yıl “yaya geçitleri” konusu ile devam ediyor
Erişilebilirlik konusunda toplumsal düzeyde farkındalığın sağlanması, ayrıca planlayıcı ve uygulayıcı
kurumlarda görev yapanların bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması amacıyla Engelli ve Yaşlı Hizmetleri
Genel Müdürlüğünce “Erişilebilirlik Atölyeleri” 2021 yılında başlatıldı.
Bu kapsamda düzenlenen “kaldırımlar” konulu atölyede belediyelerin kaldırım yapım ve onarımı
ile görevli teknik birimlerine yönelik 32 atölye ve engelli koordinasyon birimlerine yönelik toplantı
gerçekleştirildi.
Atölyelerin diğer çalışması ise bilgi ve iletişim teknolojilerinin erişilebilirliğinin sağlanması alanında
yürütülerek, 10 “web erişilebilirlik eğitimi” yapıldı.
2022 yılının ilk atölyesi ise “yaya geçitleri” konusuyla başladı. Çevrim içi olarak düzenlenen atölyelerin
ilki Akdeniz Bölgesi, ikincisi ise Ege Bölgesi belediyeleri için gerçekleştirildi. Atölyelere Marmara
Bölgesi, Karadeniz Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri ile
devam edilmesi planlanıyor.
Bölgesel olarak düzenlenen atölyelerde belediyelerin yaya geçitlerini planlarken, projelerini
hazırlarken ve inşa sürecinde uygulaması gereken erişilebilirlik teknik gereklilikleri ele alınıyor.
Gerçekleştirilen atölyelerde, belediyelerin ilgili birimlerinden teknik görevlilere, erişilebilir yaya
geçitlerinin özellikleri ve standartları ile ilgili bilgilendirmeler yapılıyor, katılımcıların gruplara ayrılarak
hatalı uygulamaları değerlendirmeleri isteniyor ve hayata geçirilmiş örnek projeler inceleniyor.
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Emine Erdoğan
ve Bakan
Derya Yanık
“Kadının Gücü
Türkiye’nin
Gücü”
Programına
Katıldı
Emine Erdoğan, gerek Ukrayna’da gerek dünyanın birçok mazlum coğrafyasında
savaşların kadınların ve çocukların hayatlarını yok etmeye devam ettiğini belirterek,
“Eğer kadınların hak ettikleri gibi insana yakışır bir hayat sürmelerini istiyorsak, önce
savaşları durduralım” dedi
Emine Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Beştepe Kongre Merkezi’nde düzenlenen
“Kadının Gücü Türkiye’nin Gücü Programı’na katıldı. Emine Erdoğan, programda yaptığı konuşmada,
tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Bu önemli günün kadın meselelerini ele
almak ve farkındalığı tazelemenin bir vesilesi olduğunu ifade eden Erdoğan, güzel bir dünyanın
kapısını açacak anahtarın, kadınların her alanda güçlendirilmesi olduğunu vurguladı.
Bu gerçeğin, her toplumda hâkim bir anlayış olması temennisinde bulunan Erdoğan, “Güzel bir
dünya’ dediğimizde aklımıza yoksulluğun bertaraf edildiği, müreffeh, barış ve istikrar içinde doğanın
ve kaynaklarının korunduğu bir yer geliyor. Böyle bir dünyanın inşası, insan haklarının, kadın
haklarının, çocuk haklarının tam olarak teslim edilmesiyle mümkündür.” diye konuştu.

“Kadınların güçlendirilmesi, sürdürülebilir
kalkınma için bir zarurettir”
Kadınların toplumsal hayatın ve ailelerin olduğu kadar kalkınmanın da ana aktörleri olduğunu
vurgulayan Erdoğan, “Kalkınma dediğimiz kavram, bugünün dünyasında yalnızca fiziksel kalkınmayı
değil, toplumsal ve sosyal kalkınmayı da içine alan geniş bir çapa ulaştı. Dolayısıyla kadınların
güçlendirilmesi, sürdürülebilir kalkınma için bir zarurettir.
Kadınların sosyal hayatta, iş hayatında veya akademik hayatta karşılaştıkları engellerin kaldırılması
ortak çabamız olmalıdır. Hükümetimiz, tüm kurum ve imkanlarıyla, kadınların her alanda aktif rol
almaları için kapsamlı çalışmalar yürütüyor. En başta kadınların insan onuruna yakışan bir hayat
sürmeleri, hak ve fırsatlardan eşit yararlanmaları için türlü destek mekanizmalarıyla kadınların
yanında yer alıyor.” dedi.
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“Savaşlar kadınların ve çocukların hayatlarını
yok etmeye devam ediyor”

Bunun kadını sembolize eden bir motif olduğunu söyleyen Yanık, “Bu motif çalışan, üreten kadını
ifade etmektedir. Biz de bundan sonraki etkinliklerimizde kadın figürünü ifade etmek için ‘Eli belinde’
figürünü kullanmaya karar verdik.” bilgisini verdi.

Kadınların tarladaki emeğe karışan alın terinin, bir çocuğu hayata
hazırlayan emeğinin takdirlerin en büyüğünü hak ettiğini vurgulayan
Erdoğan, şöyle konuştu:

Anadolu’da önemli geleneklerden birinin çeyiz olduğunu hatırlatan Yanık, kızlara verilen çeyizin,
bir nevi güvence ve sosyal sigorta mekanizması olduğunu anlattı. Yanık, “Zora düştüğünde o
zorluğu aşacak hayatiyete sahip bir değer içerir. Çeyiz kadının şahsi varlığıdır ve tamamen kendi
tasarrufundadır. Çeyiz hem maddi hem manevi kıymetli şeylerden oluşur. Kimi zaman ziynet
eşyası, kimi zaman bir tarla, arsa gibi gayrimenkul, bazen at gibi binek hayvanı bazen de koyun veya
büyükbaş hayvan gibi ekonomik özgürlük sağlayan değerli şeyler olur çeyizde. Güçlü ve özgüvenli
bir birey olarak var olmasına yönelik ciddi bir tasarruftur çeyiz.” diye konuştu.

“Anadolu’nun binlerce yıllık tarihinde yüzlerce yıl öncesinde kadınların
toplumsal ve ekonomik hayatın liderleri olduğu gerçeğini hatırlayalım. Tarihimize dönüp bakarsak
sadece bugünün dünyasına değil, yarının dünyasına da rol model olacak sayısız güçlü kadının ayak
izini göreceğiz.
Bizim esasımız, Bacıyan-ı Rum’dur, Milli Mücadele’nin kadın kahramanlarıdır, 15 Temmuz efsanesini
yazan kadınlardır. Bilimde, sanatta, sporda ve iş dünyasındaki başarılarıyla, dünyanın her yerinde
bayrağımıza rüzgâr olan kadınlardır. İşte, geleneğiyle ve asli kimliğiyle büyüyen bu güç, Türkiye’yi
geleceğe taşıyacak güçtür.
Böyle önemli bir günde kadınların ve tabii çocukların savaşlardan orantısız etkilendikleri gerçeğinin
altını çizmek istiyorum. Gerek Ukrayna’da gerek dünyanın birçok mazlum coğrafyasında savaşlar
kadınların ve çocukların hayatlarını yok etmeye devam ediyor. Eğer kadınların hak ettikleri gibi insana
yakışır bir hayat sürmelerini istiyorsak, önce savaşları durduralım. Tüm kadınların 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Kadınların ışığının tüm karanlıkları aydınlattığı bir dünya diliyorum.”
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık programda yaptığı konuşmada, tarihte birçok öncü
Müslüman bilim kadının dünyanın farklı yerlerinde ve farklı zaman dilimlerinde büyük hizmetlere
imza attığını söyledi.
Anadolu’da Ahilerin kadınlar kolu olarak Türkmen kadınları tarafından kurulan Bacıyan-ı Rum Teşkilatı
hakkında da bilgi veren Yanık, “Günümüz diliyle Anadolu Bacılar Teşkilatı. Bu kurum aynı zamanda
bir eğitim öğretim ocağıydı. Tecrübe ve bilgi aktarımı ile hem ekonomik hayatta güçlü bir şekilde yer
alıyor, hem de gelişmeye açık bir sistemi devam ettiriyorlardı. Günümüz kooperatifçiliğinin belki de
dünyadaki ilk örnekleriydi. Yani bugün kurulmasına destek verdiğimiz 525 kadın kooperatifinin ilk
örnekleridir” dedi.

“Etkinliklerde ‘Eli belinde’ figürünü kullanmaya
karar verdik”
Anadolu kadınının sosyal ve siyasi alanda, rol bakımından erkek ile omuz
omuza mücadele ettiğini vurgulayan Yanık, “Bugün bile kullandığımız
kilimlerimizde en yoğun işlenen motiflerden birisi ‘eli belinde’ motifidir.
Öyle ki bu motif zihnimizde Anadolu’yu simgeler hale gelmiştir.” dedi.
Yanık, bu motifin dişiliği, bereketi, uğur ve neşeyi anlattığını belirterek,
bugünkü programın simgesini de “eli belinde” olarak belirlediklerini
aktardı.

Program kapsamında, Emine Erdoğan ile Bakan Yanık, “Kadının Gücü Türkiye’nin Gücü” isimli fotoğraf
sergisini gezdi. Programa iş, akademi, siyaset, STK, sanat ve spor gibi birçok alandan kadınlar ile
şehit anneleri, koruyucu anneler, engelli anneler ve kadın muhtarlar katıldı.
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Bakan Derya Yanık
Başkanlığında
“Kadına Yönelik
Şiddetle Mücadele
2022 Faaliyet Planı”
Tanıtım Toplantısı
Gerçekleştirildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, faaliyet planı ile öncelikle, mağdurların
adalete erişimlerinin güçlenmesi için Adalet Bakanlığı ile birlikte, mağdurların hukuki
süreçlerde daha etkin bir şekilde bilgilendirilmelerini sağlayacaklarını belirterek, “6284
sayılı Kanun kapsamında verilen gizlilik kararlarının etkin uygulanması için gerekli
önlemleri alacağız. Yine sağlık tedbirlerinin ve danışmanlık tedbirlerinin de etkin bir
şekilde uygulanması için çalışacağız” dedi
Bakan Derya Yanık başkanlığında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut
Özer ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın katılımıyla 75. Yıl Huzurevi’nde Kadına Yönelik Şiddetle
Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan
Yanık, insanlığın binlerce yıldır şiddetle mücadele içinde olduğunu vurgulayarak, “Ne yazık ki şiddet
artık gittikçe farklılaşan ve kategorilere ayrışan bir özellik arz etmeye başladı. Fiziksel, psikolojik,
ekonomik, cinsel şiddet türlerinin yanı sıra artık sanal şiddet diye bir gerçeğimiz var ve sanal şiddet
üzerinde de çalışmamız gerekiyor.” diye konuştu.
Şiddet türlerinin tümünün yöneldiği en belirgin gruplardan birinin kadınlar olduğuna dikkati çeken
Yanık, “Biz de kendine has dinamikleri olan kadına yönelik şiddeti ayrı bir başlık altında değerlendiriyor
ve önlemek için çok boyutlu çalışmalar yapıyoruz. Genel şiddet başlığından ayırdığımız kadına
yönelik şiddetle mücadele, değişik yöntemleri ve mücadele biçimlerini gerekli kılıyor. Nitekim
hukuki düzenlemelerden farkındalık çalışmalarına, mağdurun güçlendirilmesinden failin rehabilite
edilmesine kadar çok yönlü mücadele biçimleri üzerinde sürekli çalışıyor, stratejilerimizi belirliyoruz”
dedi.

“6284 sayılı kanun ile ‘mağdur’ olan kişinin
beyanı esas alınmıştır”
Bakan Yanık, 2022 Faaliyet Planı ile öncelikle Adalet Bakanlığı ile birlikte mağdurların hukuki
süreçlerde daha etkin bir şekilde bilgilendirilmelerinin sağlanacağını bildirdi. 6284 sayılı Ailenin
Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında verilen gizlilik kararlarının
etkin uygulanması için gerekli önlemlerin alınacağının altını çizen Yanık, şunları kaydetti:
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“Sağlık ve danışmanlık tedbirlerinin
de etkin bir şekilde uygulanması
için çalışacağız. 6284 sayılı kanun
ile ‘mağdur’ olan kişinin beyanı
esas alınmıştır ve sadece tedbir
kararlarında mağdurun beyanına göre
tedbir kararı tesisi söz konusudur.
Böylelikle şiddet mağdurunun kadın,
erkek, genç, yaşlı, engelli veya etnik
kimliğinin ne olduğuna bakmaksızın
şiddet gördüğü failden uzaklaşmasını
sağlayarak can güvenliği riskini en
aza indirmiş oluyoruz.
Bu uygulamayla birçok can kaybının yaşanmasının da önün e geçtik. Bunu uzaklaştırma kararı ile
ilgili verilere baktığımızda görüyoruz.”
Bakan Yanık, 2018-2021 döneminde cinayete kurban giden kadınların yüzde 81’ine ilişkin herhangi
bir tedbir kararı olmadığına işaret ederek 2021’de ise bu oranın yüzde 88 olduğunu belirtti. Yanık,
şöyle konuştu:
“Bazı kesimlerin iddia ettiği gibi şiddet failinin mağdurdan uzaklaştırılması, tedbir kararının
uygulanması şiddeti artırmıyor. Son zamanlarda kamuoyunda böyle bir tartışma var. ‘Efendim
işte tedbir kararları olmasa insanları evinden, eşinden uzaklaştırmasanız öfkelenip şiddete
başvurmayacak.’ 2021’de yüzde 88’inde tedbir kararı yok ama cinayet var.
Demek ki tedbir kararlarıyla ilgili iddia edilen efsanelerin de çok bir karşılığı yok. Bizim için tek bir can
bile çok kıymetli. Bütün bakanlıklar olarak ısrarla altını çizdiğimiz tek husus sıfır tolerans. Dolayısıyla
tek bir can dahi kaybedilmeyene kadar bu çalışmalarımızı ısrarla ve aralıksız sürdürmeye devam
edeceğiz.”

“6284 sayılı kanun kapsamına giren tüm
suçlarda mağdurun yanında olacağız”
Bakan Derya Yanık, son zamanlarda mevzuatla alakalı tartışmaların bağlamından çok kopuk biçimde
ve hukuk felsefesi de anlaşılmadan yapıldığını ifade ederek “Buradan tekrar altını çizmek istiyorum,
kadının değil mağdurun beyanı esas olan. Mağdur erkek, genç, yaşlı, engelli herkes olabilir. Böylelikle
adaletin sağlanması sürecinde hiç kimsenin hak kaybına uğramadığı bir işleyiş belirledik. Bundan
sonra da 6284 sayılı kanun kapsamına giren tüm suçlarda her zaman mağdurun yanında olmaya
devam edeceğiz.” diye konuştu.
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“Türkiye’de Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve
Bütçeleme Projesi başlatıldı”
Yalnızca mağduru korumaya odaklanılmasının, şiddet failinin kendine yeni kurbanlar seçmesinin
önüne geçmekte yetersiz kaldığını belirten Yanık, şiddet failine verilen cezaların da suçu tamamen
ortadan kaldırmadığını söyledi. Yanık, “Bu anlamda biz fail odaklı çalışmalarımızı da 2022 faaliyet
planımız içerisine ayrıntılı ve açık bir şekilde yerleştirmiş olduk.” ifadelerini kullandı. Bakan Yanık,
asıl hedefin suçluyu cezalandırmak ve mağduru rehabilite etmenin ötesinde, şiddeti yaşanmadan
bertaraf etmeye yönelik olduğunu bildirdi.

“Kadın konukevlerinin sayısını arttıracağız”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, programda yaptığı konuşmada KADES uygulamasında kullanıcı
sayısının bu yıl 3,4 milyondan, 5 milyona yükseltmeyi hedeflediklerini belirterek, “Gizli kararların,
mağdurun kamusal hizmetlerden yararlanmasına engel olmamasını sağlayarak, Nüfus ve
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumlar arasında gerekli entegrasyonun hemen
sağlanması ve bu konuda verilen gizlilik kararlarına bütün kurumların uymasının temini, kadının
korunmasının en önemli adımlarından birisi olacaktır.” dedi.
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Bakan Derya
Yanık: “Bugüne
kadar 530
yeni kadın
kooperatifinin
kurulmasını teşvik
ettik”
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadın girişimciliğinin geliştirilmesinde
kadın kooperatiflerinin önemli bir potansiyel sunduğunu belirterek, “81 İl müdürlüğümüz
koordinasyonunda oluşturduğumuz Kadın Kooperatifleri Çalışma Grupları aracılığıyla
bugüne kadar 530 yeni kadın kooperatifinin kurulmasını teşvik ettik. Bu sayının daha da
artması, yeni girişimlerin hayata geçmesi için elimizden gelen desteği vermeye devam
edeceğiz ” dedi

Soylu, Elektronik İzleme Merkezi’nin kapasite sayısını bir ay içinde 1000’den 1500’e yükselteceklerini ve
81 il merkezinde izleme ve değerlendirme saha ziyaretlerinin yapılacağını aktararak, “Belediyelerdeki
konukevleri sayısının artırılmasına yönelik bizim tarafımızdan sıkıştırıcı adımlar gerçekleştirilecek.
Konukevleri meselesi bizim bu sene belediyeler üzerindeki en önemli adımlarımızdan biri olacak.”
diye konuştu.

Bakan Derya Yanık, kadınların hayatın her alanında daha aktif rol almalarını, hak ve fırsatlardan eşit
biçimde yararlanmalarını sağlamak üzere hükümet olarak 20 yıldır çalıştıklarını söyledi. Kadınların
artık karar alma mekanizmalarından akademiye, siyasetten spora her alanda çok daha görünür
olduklarını ifade eden Bakan Yanık, 2002 Genel Seçimlerinde TBMM’deki kadın milletvekili sayısının
24, kadın temsil oranının yüzde 4,4 iken; 23 Kasım 2021 itibarıyla TBMM’deki kadın milletvekili
sayısının 101, temsil oranının ise yüzde 17,35’e yükseldiğini kaydetti.

Eğitimlerin içinde kadına yönelik şiddet, akran
zorbalığı gündem maddesi olacak

“530 Yeni Kadın Kooperatifi Kurulmasını
Teşvik Ettik”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise yaptığı konuşmada eğitim sisteminde 57 bin 108 okul
bulunduğunu belirterek, “Okullarımızda şiddete sıfır toleransın olduğu, akran zorbalığının mümkün
olduğu kadar engellendiği her türlü etkinliği yaygınlaştıracağız. Bu kapsamda, 57 bin 108 okul
yöneticimizin tamamını, yardımcılarıyla birlikte 90 bin kişilik bir çalışma arkadaşlarımızı çok kapsamlı
eğitimlerden geçireceğiz. Bu eğitimlerin içinde kadına yönelik şiddet, akran zorbalığı ve bağımlılıklar
gündem maddesi olacak.” bilgisini verdi.

Bakan Derya Yanık, Bakanlık olarak Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında
Ticaret Bakanlığı, İŞKUR, KOSGEB ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla kadın girişimciliği alanında
farklı faaliyetler gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, “Kadın kooperatiflerinin kurumsal kapasitelerinin
geliştirilmesi ve görünürlüklerinin arttırılması amacıyla Bakanlığımız koordinasyonunda, Tarım ve
Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürütüyoruz.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da, başkanlığın bütün mensuplarıyla, merhameti hayatın her alanına
yayarak, şiddetin olmadığı bir gelecek inşa etmek için çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayarak,
“Bu itibarla, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı kapsamında imzalayacağımız
iş birliği protokolü çerçevesinde, kadın konukevlerinde şiddet mağdurlarına yönelik manevi destek
ve dini rehberlik hizmetlerinin etkinliği artırılacaktır. Din görevlilerimize yönelik eğitimler, seminerler
düzenlenecektir” diye konuştu.

81 İl müdürlüğümüz koordinasyonunda Kadın Kooperatifleri Çalışma Grupları oluşturduk. Çalışma
grupları ile 831 çalıştay, eğitim ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirerek 40 bin kişiye ulaştık.
380 kadın kooperatifini ziyaret ettik. Bugüne kadar 530 yeni kadın kooperatifinin kurulmasını teşvik
ettik. Bu sayının daha da artması, yeni girişimlerin hayata geçmesi için elimizden gelen desteği
vermeye devam edeceğiz” dedi.
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“8 Bin Kişiye Eğitim Verilecek”
Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi
Projesini Eylül ayında başlattıklarını hatırlatan
Bakan Yanık, “3.500 kooperatif kurma veya ortağı
olma potansiyeli olan kadına kooperatifçilik eğitimi,
1.500 kooperatif ortağı olan kadına kooperatifçilik
ve kadının güçlenmesi eğitimi, kooperatif ortağı
olan 3 bin erkeğe de kadının güçlenmesi eğitimi
vermeyi hedefliyoruz.
Ayrıca, kadın kooperatifçiliği kapsamında 1.000 kişilik danışman havuzu oluşturmayı ve danışmanlık
hizmeti eğitimleri vermeyi planladık” diye konuştu.

“Finansal Okuryazarlık Seminerleri ile
697 Bin Kişiye Ulaştık”
‘Kadınların Ekonomik olarak Güçlenmesi ve Finansal
Okuryazarlığının Geliştirilmesi” amacıyla 2017 yılından
bugüne kadar 81 ilde seminerler gerçekleştirdiklerini
anımsatan Yanık, “Seminerlerle kadınların para yönetimi,
gelir, harcama, birikim, varlık, borç, tasarruf, yatırım, yatırım
araçları, bireysel emeklilik sistemi gibi konularda farkındalıklarının artırılmasına, kadınların ekonomik
güçlenmesine yönelik destek ve teşviklere ilişkin bilgilendirme yapıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz 196
etkinlik ile yaklaşık 697 bin kişiye ulaştık” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin Mühendis Kızları
Projesi ile 125 lisede toplam 54 bin
kişiye ulaştık”
Bakan Derya Yanık, ülkemizde mühendis olmak
isteyen kız öğrencilerin desteklenmesi amacıyla
özel sektörle işbirliğinde Türkiye’nin Mühendis
Kızları Projesini başlattıklarını kaydederek, “Proje,
üniversitede eğitim gören kız öğrencileri için
üniversite programı; lise öğrencileri için lise programı
olmak üzere farklı programlardan oluşuyor.
Projenin üniversite programı kapsamında bugüne kadar toplam 710 kız öğrenciyi desteklerken; lise
programı ile de 125 lisede toplam 54.000 öğrenci, veli ve öğretmene ulaştık. Aralık ayında ilk fazı
tamamlanan Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesinin 2022-2024 dönemi için ikinci faz çalışmalarını
Ocak ayında başlattık” dedi.
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“İş Kulübü eğitimlerine 2.131 kişi katılım
sağladı”
Bakan Derya Yanık, kadın konukevinden hizmet alan
kadınların daha nitelikli işlerde çalışmaları, ekonomik olarak
kendilerine yeterli hale gelmeleri için İŞKUR ile iş birliğinde
İş Kulübü eğitimleri verdiklerini ifade ederek, “Özgeçmiş
hazırlama, mülakatlara hazırlık, iletişim becerileri gibi onların daha sonraki iş bulma süreçlerinde
hayatlarını kolaylaştıracak konuları kapsayan İş Kulübü eğitimlerine 2.131 kadın faydalandı” diye
konuştu.

“321 Kadın İş İmkanına Kavuştu”
Bakanlığa bağlı kadın konukevlerinden hizmet alan kadınların
ekonomik olarak kendilerine yeterli hale gelmeleri için kamu
kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmalarını sürdürdüklerini
belirten Bakan Yanık, “2021 yılında konukevinden hizmet alan
1.655 kadın meslek edindirme kurslarından yararlanırken, bu
kurslara katılan 321 kadını ise işe yerleştirme mutluluğunu
yaşadık” dedi.
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Konukevlerinde
Kalan 8 Bin 784
Kadın Meslek
Kurslarına
Yönlendirildi

ALO 183’e Geçen
Yıl Kadına
Yönelik Hizmetler
Alanında 43
Bin 421 Başvuru
Yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kadına yönelik şiddetle mücadelenin yanı
sıra kadınların güçlendirilmesi, statüsünün yükseltilmesi ve toplum içinde hak ettiği refah
payına sahip olması amacıyla yürütülen hizmetler kapsamında 2021’de konukevlerinde
kalan 8 bin 784 kadın meslek kurslarına yönlendirilirken, 321 kadın da işe yerleştirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen hizmetler kapsamında yer alan kadın, çocuk
ve sosyal hizmetler danışma hattı “ALO 183”e, geçen yıl toplam 987 bin başvuru yapıldı.
Yapılan başvuruların 43 bin 421’i kadınlara yönelik hizmetler alanında oldu

Kadına yönelik verilen hizmetler kapsamında kadın konukevlerinde, kadınların, psiko-sosyal ve
ekonomik sorunlarının çözüme kavuşturulması, güçlenmesi ve beraberindeki çocuklarıyla geçici
süreyle kalabilmesi için hizmet sunuluyor.
Bu doğrultuda, Bakanlığa bağlı 112 kadın konukevinde 2 bin 779, yerel yönetimlere bağlı 33 kadın
konukevinde 735, Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne bağlı 3 kadın konukevinde 90 ve sivil toplum
kuruluşlarına bağlı 1 kadın konukevinde 20 olmak üzere, toplam 149 kadın konukevinde 3 bin 624
kişilik kapasiteyle hizmet veriliyor.
Geçen yıl 58 bin 800 kadına ve beraberindeki 25 bin çocuğa hizmet sunuldu. Kadınların yüzde
50,4’ü barınma ihtiyacı, yüzde 49,6’sı şiddet mağduru oldukları gerekçesiyle konukevlerinde hizmet
aldı.
Uluslararası veriler değerlendirildiğinde Türkiye’de hizmet sunan kadın konukevlerinin yatak
kapasitesi, ülke nüfusuna oranla hem Avrupa hem de AB üyesi ülkelerden yüksek olarak belirtiliyor.
Avrupa Konseyinin kadına yönelik şiddetle mücadelede destek hizmetleri minimum standartlarına
göre her 10 bin nüfus için bir yatak kapasitesi ön görülüyor. Son yapılan nüfus sayımı doğrultusunda
Türkiye’de nüfus/yatak oranı değerlendirildiğinde 46 Avrupa ülkesinde 31 bin kişiye 1 yatak, 28 AB
ülkesinde 26 bin 231 kişiye 1 yatak düşerken, Türkiye’de 23 bin 382 kişiye 1 yatak düşüyor.
Bakanlık tarafından, kadına yönelik şiddetle mücadelenin yanı sıra kadınların güçlendirilmesi,
statüsünün yükseltilmesi ve toplum içinde hak ettiği refah payına sahip olması amacıyla
yürütülen hizmetler kapsamında 2021’de konukevlerinde kalan 8 bin 784 kadın meslek kurslarına
yönlendirilirken, 321 kadın da işe yerleştirildi.
Konukevinden hizmet alan kadınların, konukevi sonrası ev kiralamalarına ve eşya ihtiyacının
karşılanmasına yönelik belediyeler ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarıyla (SYDV) iş birliği
içinde destek sağlandı. Bu kişilerin kreş çağındaki çocukları için kreş desteği verildi, 12 yaşından
büyük erkek çocuklarının da belirlenen konukevlerinde anneleriyle kalmaları için uygun şartlar
oluşturuldu.

ALO 183 Sosyal Destek Hattı aracılığıyla aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları, gaziler ve gazi
yakınlarına yönelik hizmetlere ilişkin çağrılar üzerinden rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunuluyor.
Hatta geçen yıl, tüm erişim kanallarından toplam 987 bin başvuru yapıldı.
Bunların 43 bin 421’i, kadınlara yönelik hizmetler alanında oldu.
Hatta gelen çağrıların tamamı değerlendirilerek konusuna göre, ALO 183 Destek Hattı hakkında
bilgi, kadın hakları, çeyiz yardımı, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair
6284 sayılı Kanun hakkında bilgi, kadın istihdamı ve bakanlığın hizmetleri alanındaki sorularla ilgili
gerekli rehberlik, danışmanlık ve yönlendirme yapıldı.

7 gün/24 saat ücretsiz hizmet
Özellikle şiddet ve istismara uğrayan kişilerin, acil durum çağrıları
haricinde rehberlik ve danışmanlık hizmeti almak için en önemli
çağrı merkezi olarak öne çıkan ALO 183 Sosyal Destek Hattı
aracılığıyla 7 gün/24 saat ücretsiz hizmet veriliyor.
Arapça ve Kürtçe dillerinde de hizmet verilen hattın, kısa mesaj ile
iletişim özelliği ve işitme engelli bireyler için görüntülü görüşme
özelliği de bulunuyor.
Şiddet ve istismar başvuruları için “0 (sıfır)” tuşuyla önceliklendirme uygulaması da başlatılan ALO
183 hattına, WhatsApp /BİP uygulaması üzerinden de ulaşılabiliyor.
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Şiddetle
Mücadele
İrtibat Noktaları
Yıl Sonu
İtibarıyla 400’e
Yükselecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, her ilde, ilçe düzeyinde yaygın olarak bulunan
Sosyal Hizmet Merkezlerinde (SHM) Şiddetle Mücadele İrtibat Noktalarının sayısı 383’den
400’e çıkarılacak
Kadına yönelik şiddetle mücadelede il düzeyinde koordinasyonun sağlanması için 2019 itibarıyla
her ilde açılan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinden (ŞÖNİM) geçen yıl 256 bin kadın, 23 bin
erkek ve 17 bin çocuk hizmet aldı.
Psikososyal destek hizmetleri sunan, yatılı olmayan hizmet birimleri ŞÖNİM’lerde, temel olarak kadın
konukevlerine yönlendirme, tedbir kararlarının izlenmesi ile rehberlik ve danışmanlık hizmetleri
veriliyor.
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Kadınlara
Yönelik Medya
Okuryazarlığı
Eğitimleri
Devam Ediyor

RTÜK işbirliğinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez ve Taşra teşkilatında görevli
her kademedeki kadın personele yönelik Medya Okuryazarlığı Eğitimleri çevrim içi olarak
verilmeye devam ediyor.
“Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Plan”ında beş temel politika ekseninden biri olan
Medya alanında; “Medyada Kadın Temsilinin İyileştirilmesini ve Güçlendirilmesini, Kadınların Medyayı
Verimli Eleştirel Kullanımlarını Sağlamak” temel amaçları doğrultusunda verilen eğitimlerde toplam
2 bin kişiye ulaşıldı.

Her İlde Şiddetle Mücadele İrtibat
Noktası Oluşturuldu

Radyo Televizyon Üst Kurulu-İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkan Yardımcısı tarafından
verilen eğitimlerin ilki 20 Ocak 2022 tarihinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez Teşkilatı
ve Ankara İl Müdürlüğünde görevli personelin katılımıyla gerçekleşmişti. İkinci eğitim ise; 11 Mart
tarihinde İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Konya ve Kocaeli il müdürlüğü personeline yönelik
olarak devam etti.

Her ilde, ilçe düzeyinde yaygın Sosyal Hizmet
Merkezlerinde “Şiddetle Mücadele İrtibat Noktaları” da
oluşturuldu. Bu sayede şiddetle mücadele kapsamındaki
koruyucu ve önleyici hizmetler, bu irtibat noktaları ile
daha etkin ve ulaşılabilir hale getirildi.

Eğitimlerde, medya okuryazarlığının kapsamı ve medyanın zararlı içeriklerden sakınarak nasıl daha
işlevsel kullanılabileceği ele alındı. Geleneksel ve sosyal medya içeriklerinin üretim ve tüketim
aşamaları kapsamında bilgilendirme yapıldı. Eğitim sonunda katılımcıların soruları cevaplandırıldı.
Kadınlara Yönelik Medya Okuryazarlığı Eğitimlerinde yılsonuna kadar 5 bin kişiye ulaşılması
hedeflenmektedir.

Hali hazırda 377 Sosyal Hizmet Merkezinde (SHM)
Şiddetle Mücadele İrtibat Noktası bulunuyor. Bakanlık,
bu yıl sonu itibarıyla sayıyı 400’e yükseltecek. Bu
çerçevede ülke genelinde ŞÖNİM, SHM Şiddetle
Mücadele İrtibat Noktaları ve Kadın Konukevleri ile 7/24
vatandaşlara hizmet verilecek.
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Bakan Derya Yanık:
“Ramazan Ayı
Öncesinde İhtiyaç
Sahipleri İçin
SYDV’lere Yaklaşık
224 milyon TL Ek
Kaynak Aktardık”
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi
hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yaklaşık 224 milyon TL ek kaynak aktardıklarını açıkladı
Bakan Yanık yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin arttığı Ramazan ayında, ihtiyaç sahibi hanelerin
yanında olacaklarını bildirdi. Yanık, aktarılan kaynağın etkin ve hızlı şekilde sahiplerine ulaştırılacağının
altını çizdi.
Ülke genelindeki tüm SYDV’ler aracılığıyla ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen hanelerin gıda
ihtiyaçlarının karşılanması için Ramazan ayında ayni ve nakdi olarak destek verdiklerini belirten
Bakan Yanık, şunları söyledi:
“Dini bayramlarımız öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmeleri
için yardımda bulunuyoruz. Bu doğrultuda SYDV’lere yaklaşık 224 milyon TL ek kaynak aktardık.”
İhtiyaç sahibi hanelere sunulan sosyal yardımların nesnel, şeffaf ve hesap verilebilir biçimde
gerçekleştiğinin altını çizen Bakan Yanık, “Sosyal yardımlarımızdan kimlerin yararlanacağı, hangi
şartlar gerekli tüm bunlar kanunen belirli. Yardımlarımızı sunarken, hiçbir ayrım gözetmiyoruz.
Sosyal güvenceli birinin bulunmadığı haneler ile sosyal güvenceli olmakla birlikte, hane içindeki kişi
başına düşen gelir, asgari ücret net tutarının 1/3’ünden az olan haneler sosyal yardımlarımızdan
faydalanabiliyor” dedi.
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Bakan
Derya Yanık:
“Doğalgaz
Tüketim
Desteğinde
ödemelerimiz
B aşladı”
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata
geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteğinde ödemelerin başladığını açıkladı
Bakan Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere sağlanan kömür yardımının yanı sıra hayata geçirilen
doğalgaz yardımı kapsamındaki ödemelere ilişkin bilgiler verdi.
Doğalgaz Tüketim Desteğine başvuruların 18 Şubat tarihi itibarıyla başladığını belirten Bakan Yanık,
“Başvuruda bulunan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca hak sahipliği onaylanan
230 bin hanemize senelik desteğimizin birinci taksiti olarak toplamda 80,5 milyon TL’lik destek
verdik.” dedi.
Doğalgaz Tüketim Desteğine başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden devam ettiğini hatırlatan
Bakan Yanık, başvuru süreci tamamlanan hanelere ödemelerin süreceğini bildirdi.
İhtiyaç sahibi olan, doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğalgaz abonesi
bütün vatandaşların destekten yararlanabildiğini ifade eden Bakan Yanık, “İhtiyaç sahibi hanelere
yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteğinde ödemelerimiz başladı. Isıl harita baz
alınarak belirlediğimiz destek tutarımız 450 TL - 1,150 TL arasında değişiyor. Ödemelerimizi iki taksit
olarak gerçekleştiriyoruz. Ödemesini yaptığımız ilk taksit tutarı bölgelerin mevsimsel durumuna
göre 225 TL ile 575 TL arasında değişecek.” ifadelerini kullandı.
Doğalgaz Tüketim Desteğinden hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelerin
yararlanabildiğinin altını çizen Bakan Yanık, “Vatandaşlarımız, e-Devlet’ten yaptıkları başvuruları
onaylandıktan sonra PTT’ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan
ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak.” dedi.

Sağlık raporu bulunan kronik hastalara yüzde
5 ek ödeme yapılacak.
Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek
ödeme yapacaklarını hatırlatan Bakan Yanık, “Vatandaşlarımızın başvuru sırasında hastalığına
dair raporunu sisteme işlemesi gerekecek. Hastalarımızın yaşadığı hanelere, belirlediğimiz destek
tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız.” diye konuştu.
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Bakan
Derya Yanık:
“Mart Ayı
Yaşlı Aylığı
ve Engelli
Aylıklarını
Hesaplara
Yatırdık”
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Mart ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının
hesaplara yatırıldığını duyurdu
Bakan Derya Yanık, Mart ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Mart ayı içerisinde yaklaşık 836 milyon TL tutarında yaşlı aylığı yardımında bulunduklarını kaydeden
Bakan Yanık, yaklaşık 653 milyon TL de engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını
belirtti.
Yaşlı aylığı ve engelli aylıkları kapsamında 1 milyar 489 milyon TL’yi aşan bir ödeme yaptıklarının altını
çizen Bakan Yanık, “Mart ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık. 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.
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Şehit Yakını
ve Gazilere
Devlet
Övünç
Madalyası
ve Beratı
Tevcih Edildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Çankaya Köşkü’nde Devlet
Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada bugün vatan, bayrak, bağımsızlık, ezan
uğrunda can veren kahramanların hatıralarını yad etmek, şehit yakınları ve gazilere olan şükran
borçlarını ifa etmek üzere bir araya geldiklerini belirtti. Aziz şehitlere Allah’tan rahmet, yakınlarına
ve Türk milletine baş sağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad,
makamlarını ali, mekânlarını cennet eylesin. Kahraman gazilerimize mücadeleleri ve cesaretleri
sebebiyle en kalbi teşekkürlerimi iletiyorum.” diye konuştu.
Ankara’da ikamet eden 26 şehit yakını ve gazilere devlet övünç madalyası tebliğ ettiklerini, diğer
illerde de 350 hak sahibine Cumhurbaşkanı’nı temsilen valiler tarafından madalyalarının takdim
edildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı
Erdoğan, böylece ülke genelindeki 376
şehit yakını ve gaziye devlet övünç
madalyalarını tevcih ettiklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madalyalarını
tevcih edecekleri şehit yakınları ve
gazileri tebrik ederek, “Tüm şehitlerimizi
rahmetle yâd ediyor, gazilerimize
Allah’tan sağlık ve afiyet diliyorum,
devletim ve milletim adına her birinize
ayrı ayrı şükranlarımı ifade ediyorum.
Mevla bizleri şehitlerimizin yolundan
ayırmasın diyor, hepinize sevgilerimi,
saygılarımı sunuyorum.” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, törene
katılan protokol üyeleriyle şehit
yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına
madalya ve beratlarını takdim etti.
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Çanakkale
Şehitleri
Anıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı
konuşmada, gittiği her yerde, gençlerle her
buluşmasında onlara Çanakkale destanını
anlatarak orayı mutlaka görmelerini
istediğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, her vatan evladının
buradaki şehitliklerden, ecdadın ortaya
koyduğu fedakarlıklardan çıkaracağı büyük
dersler olduğuna dikkat çekti.
“Çanakkale geçilmez” sözünü tarihe
nakşeden şehitleri rahmet, minnet, tazimle
yad ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan, “İstiklal Harbi’mizde,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
şehitliklere karanfil bıraktı.
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Kamuya 419
şehit yakını
ve gazinin
ataması
yapıldı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümü dolayısıyla
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Çanakkale Şehitler Abidesi’nde
tören düzenlendi

Kıbrıs Barış Harekatında vatanı için, bayrağı
için canını feda eden güvenlik güçlerimize
ve vatandaşlarımıza da bu vesileyle
Allah’tan rahmet diliyorum. Allah onlardan
razı olsun, ruhlarını şad, mekanlarını cennet
eylesin.” dedi.
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık atama töreninde yaptığı konuşmada,
“Bugüne kadar 46 bin 644 şehit yakını, gazi, gazi yakınının istihdamını sağladık. Bugün
yerleştirmesi yapılacak 419 kardeşimizle istihdam toplamımız 47 bin 63’ü bulacak.” dedi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarındaki 419 kadroya eğitim
durumlarına göre şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirildi.
Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni, Saray Engelsiz
Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlendi.
Törende konuşma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, vatanı, şehitlik ve gazilik
mertebesinin, insanın hem bu dünya hem de ahirette kazanabileceği en mukaddes iki makamdan
biri olduğunu vurguladı. Yanık, “Çok şükür bizim tarihimiz kahramanlar geçidi gibidir. İlk çağlardan
Osmanlı’ya, Milli Mücadele’den bugüne şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanlıklarını dinleyerek,
okuyarak büyüdük. Bugün sizler o büyük tarihin aramızdaki temsilcilerisiniz. Sizlerin de hikayeleri
bu büyük destanda kıymetli bir yere sahip.” diye konuştu.
Bakan Yanık, her zaman ve her şartta bu yoldaşlığa sahip çıkacaklarının altını çizerek, “Bizler, bu
salonda bulunan herkes, şehit ve gazilerimizden büyük bir emanet aldık. Bu emaneti korumak için
her imkanımızı seferber edeceğiz.” dedi.

“Şehitlerimizin yakınlarına birçok
imkân sunduk”
Türk milletinin tarihi boyunca şehit yakınlarına ve gazilerine ayrı bir değer verdiğine ve sahip çıktığına
işaret eden Yanık, şöyle devam etti:
“Devletimiz de bu hususta çeşitli imkanlar sağlamıştır. Ancak hükümete geldiğimiz günden beri
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yıldır şehit yakınları ve gazilerimizin haklarını korumak,
onlara daha iyi imkanlar sunmak için ayrı bir azimle çalıştık. Hükümetlerimiz süresince İstiklal
Harbi’nden Kore’ye, Kıbrıs’a kadar geçmişten miras aldığımız şehit yakını ve gazilerimizin hak ve
imkanlarını genişlettik, genişletmeye çalışıyoruz. Terörle mücadelede sınır ötesi harekatlarımızda,
15 Temmuz’da gazilikle şereflenen her kardeşimize pek çok farklı kalemde büyük destekler verdik.
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Şehitlerimizin yakınlarına birçok imkân
sunduk. Maaştan sağlık hizmetlerine,
eğitim desteğinden istihdama kadar farklı
uygulamalarla birçok model geliştirdik. Gerek
sivil toplum buluşmalarımızın şehit yakını ve
gazi dernekleriyle yaptığımız programında,
gerekse birebir özel görüşmelerimizde
sizlerden gelen tepkilerden de bu konuda ne
kadar doğru ilerlediğimizi görüyorum. Sayın
Cumhurbaşkanımızın iradesi ve dirayetiyle
bu konuda sizler için mümkün olan en iyi
şartları oluşturmak üzere çalışmaya devam
edeceğiz.”

“Şehit yakınlarının 1 olan istihdam hakkını
2’ye çıkardık”
Yanık, bu süreçte şehit yakınlarının 1 olan istihdam hakkını 2’ye çıkardıklarını belirterek, vazife
malulleri ile terörden zarar gören sivil vatandaşlara da istihdam hakkından yararlanma imkanı
sağladıklarını söyledi.
2002 yılına kadar 6 bin vatandaşa istihdam hakkı sağlandığını ifade eden Yanık, “Hükümetlerimiz
döneminde sağlanan yeni haklarla sayıyı kat be kat artırdık. Bugüne kadar 46 bin 644 şehit yakını,
gazi, gazi yakınının istihdamını sağladık. Bugün yerleştirmesi yapılacak 419 kardeşimizle istihdam
toplamımız 47 bin 63’ü bulacak.” bilgisini verdi.
Şehitlerin bir yakını ile engellilik oranı
yüzde 90 veya daha fazla olan malul
gazilere Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)
muafiyeti
sağladıklarını
hatırlatan
Yanık, şehir içi toplu taşıma hizmetleri
ile demiryolları ve denizyollarının hem
şehir içi hem şehirlerarası hatlarından
ücretsiz olarak yararlandırıldığını belirtti.
Yanık, bu kapsamda bugüne kadar 203
binin üzerinde ücretsiz seyahat kartını
sahiplerine ulaştırdıklarını bildirdi.
Bakan Yanık, şehit ve gazi çocuklarının
geleceğe daha iyi hazırlanabilmelerinin
önem verdikleri konulardan biri olduğuna
değinerek, “Bunun için üniversitelerde
açıköğretim ve ikinci öğretim için öğretim
ücretinden muafiyet sağladık.
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Ayrıca şehit ve gazi çocuklarımız, özel orta öğretim kurumlarının yüzde 3’lük kontenjanından
ücretsiz eğitim kapsamında yararlanabiliyor.” dedi.

“Sizler kutsal bir emanetin
sahibisiniz”
Vatanda huzurla yaşamaya ve Türkiye’ye katkı sağlamaya imkan verenlerin şehit ve gaziler
olduğunun altını çizen Yanık, sözlerini şöyle tamamladı:
“Biz onlardan devraldığımız görevi yerine getiriyoruz. Dolayısıyla hepimiz kendi işlerimizi yaparken
ülkemiz için kutsal bir görev yaptığımızı düşünerek bakıyoruz mesaimize. Bugün aramızdan
atanacak her bir kardeşim de inanıyorum ki bu görevin kendisine emanet edilmiş bir vatan görevi
olduğunu bilerek çalışacak. İşini yaparken bu bilinçle ve güçle çalışacak.
Ne derece kutsal bir emanetle çalışma hayatına başladığınızın eminim farkındasınız. Birer kamu
görevlisi olarak atanacağınız kurumlarınızın ve görev yerlerinizin hayırlı olmasını diliyorum. Size
emanet edilen görevi en iyi şekilde yerine getireceğinizden şüphem yok. Sizler kutsal bir emanetin
sahibisiniz. Sizlerle zaten gurur duyuyoruz, emeğinizle de ailelerinizin ve bizlerin göğsünü
kabartacaksınız.”
Konuşmaların ardından Bakan Yanık ile hak sahibi adaylar atama kurasını başlatmak için butonuna
birlikte bastı. Noter huzurunda yapılan kura ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki 419 kadroya eğitim
durumlarına göre şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı.

Atananların sevinci
Kura sonrası ataması yapılanların
isimleri ve görev yapacakları yerler
ekrana yansıtılırken, Bakan Yanık ve hak
sahipleri de atama sonuçlarını takip
etti. Bakan Yanık atananların sevincini
paylaştı.
Atamalar, kamu kurum ve kuruluşlarında
avukat, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi,
diyetisyen,
eczacı,
fizyoterapist,
hemşire, hemşire yardımcısı, kuran
kursu öğreticisi, mimar, mühendis,
mütercim,
öğretmen,
programcı,
psikolog, redaktör, ressam, sağlık
teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyolog,
teknisyen, tekniker hizmetli ve sürekli
işçi unvanlarındaki kadrolara gerçekleşti.
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Korelilerden
ziyaret

Kore Cumhuriyeti Vatanseverler ve Gazi İşleri Bakanı Ki Chul Hwang ve beraberindeki
heyet, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ı ziyaret etti
Kore gazilerini ziyaret etmek üzere Türkiye’ye gelen Kore Cumhuriyeti Vatanseverler ve Gazi İşleri Bakanı
Ki Chul Hwang ve beraberindeki heyet Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a makamında
ziyarette bulundu.
Bakan Yanık, Asya’nın iki farklı ucunda yer alan iki ülke arasındaki kardeşlik bağının Mehmetçik sayesinde
kurulduğunu dile getirerek, konuk bakan ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
Kore Cumhuriyeti Vatanseverler ve Gazi İşleri Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Genel Müdürü Yun Jin Kang ve
beraberindeki heyet de Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğüne ziyarette bulundu.
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Şehit
Yakınları
ve Gazilere
Yapılan
Ödemeler
Artırıldı
Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca hak sahiplerine yapılan aylık
ödeme miktarı 1500 liradan 2600 liraya, ramazan ve kurban bayramlarında verilen
ikramiye 2000 liraya çıkarıldı
Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma
Vakfınca 15 Temmuz darbe girişimi, Beşiktaş’taki
terör saldırısı ve Zeytin Dalı Harekatı sonrası
toplanan şartlı bağışlardan hak sahiplerine
yapılan ödemeler yüzde 73,33 artışla aylık 2600
liraya yükseltildi. Hak sahiplerine dini bayramlarda
da ayrıca 2000 lira verilecek.
Şehit yakınları ile gazilere maddi ve manevi destek
sağlamak amacıyla 13 Temmuz 2019’da kurulan
ve Mütevelli Heyeti Başkanlığını Aile ve Sosyal
Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın yürüttüğü Türkiye
Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, 15
Temmuz darbe girişiminde, İstanbul Beşiktaş’taki
terör saldırısında ve Zeytin Dalı Harekatı’nda

şehit olanların yakınları ile gazi ve malullere aylık
maddi destek sağlanıyor. Vakıf tarafından hak
sahiplerine yapılan ödeme miktarı Nisan 2022’den
itibaren aylık 1500 liradan 2600 liraya çıkarıldı.
Ayrıca ramazan ve kurban bayramlarında verilen
ikramiye, 1100 liradan 2000 liraya yükseltildi.
Vakıf hak sahiplerine dini bayramların yanı sıra 15
Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde de ek
olarak bir aylık tutarında ödeme yapıyor.
Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma
Vakfınca bugüne kadar hak sahiplerine yapılan
destek ödemesi miktarı 104 milyon lirayı geçti.
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Üç nesil
Çanakkale’de
buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümü dolayısıyla
düzenlenen Anadolu Gönül Yolu etkinliği kapsamında Türkiye’nin 7 bölgesinden 7 gazi ile
onların çocukları ve torunları ecdadla buluştu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının
organizasyonuyla 18 Mart Çanakkale
Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
dolayısıyla
gaziler
ile
onların
çocukları ve torunları, Anadolu’dan
Çanakkale’ye “gönül yolu” oluşturdu.
Şehit yakınları, gaziler ve gazi
yakınlarını sosyal ve kültürel yönden
desteklemek amacıyla etkinlikler
düzenleyen Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı, “Anadolu Gönül YoluNesliler Boyu Çanakkale” konulu
etkinlik hazırladı.
Vatan ve bayrak sevgisini gelecek
nesillere taşımak, toplumu ve
genç kuşakları tarih konusunda
bilinçlendirmek,
şehitlerin
aziz
hatırasına sahip çıkmak amacıyla
organize edilen etkinlik kapsamında
7 bölgeden 7 gazi ile onların çocukları
ve torunları Çanakkale’ye gitti.
Gazilerle onların çocukları ve torunları
getirdikleri 7 bayrağı Çanakkale’de
Bakan Yardımcısı Fatma Öncü’ye
teslim etti. Ecdadla buluşan üç nesil,
Çanakkale Şehitliği’ni ve tarihi alanı
gezdi.

t c ai l e so sy al

www.aile.gov.tr

