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Bakan Derya Yanık, 
Edirne’de Yaşlı Bakım 

ve Rehabilitasyon 
Merkezi, SODAM 

ile Sosyal Yaşam 
Merkezi Açılışlarını 

Gerçekleştirdi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Edirne’de Çağlanur Uçar Yaşlı Bakım ve 
Rehabilitasyon Merkezi, Şehit Mustafa Tezgider Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) ile 
Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezi’nin açılışına katıldı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde yapımı tamamlanan Çağlanur Uçar Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon 
Merkezi’nin açılışına katılan Bakan Yanık, burada yaptığı konuşmada, hayırlı bir vesileyle ismini 
yaşattıkları Çağlanur Uçar’a Allah’tan rahmet, ailesine sabır diledi. “İnşallah burada kalan 
yaşlılarımızın dualarının Çağlanur için açık sevap kapısı olacağına inanıyorum” diye Bakan Derya 
Yanık, “Diğer bağışçılarımız için de onların geçmişleri veya kendileri için de açık bir sevap kapısı 
olacağına inanıyorum. Allah kabul etsin. Başta Uçar ailesi olmak üzere bütün hayırseverlerimize 
huzurlarınızda bir kez daha çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Herkesin toplumsal meselelerde inisiyatif aldığı takdirde güven ve huzurun inşa edilebileceğini 
belirten Yanık, şöyle konuştu:

“Hastalık, yaşlılık, işsizlik gibi sosyal risklerin, engellilik gibi dezavantajlı durumların doğurduğu 
sorunlarla ilgilenmek, çözümler üretmek ve sosyal hizmetler vermek, devlet ve hükümet olarak bizim 
en temel görevlerimiz. Fakat dünya artık yeni çözümlere de ihtiyaç duyuyor. Devlet ile vatandaşın 
birlikte hareket ettiği, ortaklaşa iş yaptığı modeller daha iyi işliyor. Bazı alanlar sadece devletin değil, 
aynı zamanda toplumun da müdahil olması gereken görev ve sorumlulukları içeriyor.”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, sosyal 
hizmetler alanında birçok özgün hizmet modeliyle 
çok kapsamlı ve bütüncül bir politika geliştirmek için 
çalıştıklarını anlatan Yanık, şunları söyledi:

“Biliyorsunuz 2019 yılı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Yaşlılar Yılı ilan edildi. Aynı yıl içinde 
Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde Birinci Yaşlılık Şûrası’nı düzenledik. Yakın bir zamanda Yaşlanma 
Vizyon Belgemizi de kamuoyu ile paylaşacağız. Birçok başlıkta hizmetlerimizi çeşitlendirerek, mevcut 
çalışmalarımızı ise iyileştirmeye devam ediyoruz. Yaşlılarımıza yönelik verdiğimiz hizmetlerde bizim 
temel yaklaşımımız, büyüklerimizin aileleri ve yakınlarıyla birlikte, bulundukları çevrede, sosyal 
ortamda kalmaları. Bu anlamda farklı hizmet başlıklarını aynı anda vatandaşlarımıza sunuyoruz.”
Yanık, bunlardan “Evde Bakım Desteğinin önem verdikleri başlıklardan biri olduğunu ifade etti. 
Evinde yalnız yaşayan veya ailesi ve akrabaları ile yaşamını sürdüren sağlıklı yaşlıların ihtiyaçlarını 
karşıladıklarının altını çizen Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gündüz yaşlı yaşam merkezleri modeliyle ailelerimize omuz veriyor, yaşlılarımızın gün içinde 
vakit geçirebileceği yaşam kompleksleri oluşturuyoruz. 2016 yılında uygulamaya başladığımız ve 
halen sürdürdüğümüz Yaşlı Destek Programımız (YADES) ile hizmete ihtiyaç duyan yaşlılarımıza 
yaşadıkları mekânlarda gerekli bakım ve destekleri sunuyoruz. Bu proje kapsamında bugüne kadar 
36 milyon liranın üzerinde finansman sağladık, 31 ilimizde 55 farklı proje ile 53 bin hanede toplamda 
104 bin yaşlımıza ulaştık. Psiko-sosyal destek ve kültürel hizmetler sağlamaya devam ediyoruz. 
Bizim temel vizyonumuz büyüklerimizin ailelerinin yanında olması ve yaşlılık dönemini ailesinin 
yanında geçirmesi dedik ama bunun mümkün olmadığı durumlar da var. Böyle durumlar için de 
elbette hazırlıklıyız. Ailesi veya yakını yanında bakımı veya ikameti mümkün olmayan büyüklerimize 
kurumsal yatılı yaşlı bakım hizmetlerimizle destek oluyoruz.”

Bakan Yanık, ülkenin dört bir yanına yayılmış huzurevleri ve yaşlı bakım merkezleriyle sosyal 
güvencesi olan ya da olmayan tüm yaşlılara hizmet verdiklerini dile getirdi. Bugün kurumsal 
kapasite itibarıyla talep eden bütün yaşlılara huzurevi temin etme imkânı olduğuna dikkati çeken 
Yanık, “Zaman zaman haberlerde ‘sıra bekliyoruz’, ‘sıraya girdi’ gibi ifadeler görüyorsunuzdur. 
Bunun sebebini açık yüreklilikle paylaşmak istiyorum. Bazen yaşlılarımız belirli birtakım yerleri tercih 
ediyorlar. Dolayısıyla oranın kapasitesi uygun olmadığında, oluncaya kadar beklemek zorunda 
kalıyorlar. Bunun dışında herhangi bir yer tercihinde özel tercihi yoksa huzurevi temini edecek güce, 
kapasiteye sahibiz.” diye konuştu.

Yanık, milletin gönüllü faaliyetlere katılması, enerjisini 
ve potansiyelini karşılığını beklemeden başka insanlar 
için sarf etmesinin önem taşıdığını dile getirerek, 
şöyle devam etti:

“Çok şükür toplum olarak gönüllülük ve hayırseverlik bize uzak kavramlar değil. Kaldı ki Edirne’ye hiç 
değil. Edirne yaklaşık bir asır Osmanlı payitahttı olarak görev ifa etmiş, o dönemde ve sonrasında 
pek çok gönüllü faaliyete, vakıf faaliyetine merkezlik etmiş bir şehir.

“Biz bir vakıf medeniyetinin
çocuklarıyız”

Nitekim dünyanın da ilk şifahane örneklerinden, bugün bile modern anlamdaki rehabilitasyon 
merkezlerinin atası burası, II. Bayezid Külliyesi. Dolayısıyla Edirne hem vakıf kültürüne hem imaret 
kültürüne son derece yakın şehirlerinden birisi. Bu anlamda devlet anlayışı ile toplumsal yapının 
birlikteliği açısından, dünyanın en zengin ve en güçlü birikimine sahip medeniyetlerinden birisiyiz. 
Kendimize vakıf medeniyeti dememizin bir sebebi de budur. Biz bir vakıf medeniyetinin çocuklarıyız. 
İnşallah bunu unutmadığımız sürece sosyal devleti geliştirmek açısından tarihten aldığımız mirası 
ortaya koyacak, güçlendirecek örnekleri de üretmeye devam edeceğiz.”

“Yaşlanma Vizyon Belgemizi 
kamuoyu ile paylaşacağız”
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“27 bin 174 yaşlımıza bakım 
hizmeti sunuyoruz”

Ulusal Hane Ziyareti 
Programı

Yanık, 2002’de bakanlıklarına bağlı huzurevi sayısı 63 
iken 2022’de bu sayıyı 166’ya yükselttiklerini belirtti. 
2002 yılında bakanlıklarına bağlı huzurevlerinin 
kapasitesi 6 bin 477 iken, bu sayının bugün 17 bin 
349’a yükseldiğinin altını çizen Yanık, “Yaşlılarımıza 
yönelik uzun süreli kurumsal bakım hizmetlerimiz ile 
kamu ve özel olmak üzere toplamda 37 bin 552 kapasiteli 450 huzurevi ve yaşlı bakım merkezimizde 
27 bin 174 yaşlımıza bakım hizmeti sunuyoruz.” diye konuştu.

Temel yaşam şartlarının iyileştirilmesinden sosyal kültürel aktiviteler düzenlenmesine kadar 
toplumsal hayata aktif katılımlarına imkân veren tesislerle hizmet kalitesini artırmış olduklarını 
anlatan Bakan Yanık, şunları söyledi:

“Türkiye’nin dört bir yanında sosyal hizmet alanlarında çalışmalar yapacak tesislerimizi inşa ediyoruz, 
hatta birbiri ardına da tesislerimizin açılışını yapmaya başladık. Neredeyse gittiğimiz her ilde yeni 
bir tesisimizin, kuruluşumuzun açılışını yapıyoruz. Bugün de Edirne’de böyle bir açılış için sizlerle 
bir arada olmaktan mutluyum. Edirne’de halihazırda, sadece yaşlı bakım merkezlerimiz değil engelli 
vatandaşlarımıza hizmet götüren kuruluşlarımız da var. Bunlardan birisi 42 kapasiteli Uzunköprü 
Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezimiz. Bu merkezimizde engelli vatandaşlarımızın 
ihtiyacı olan hizmeti sunuyoruz.”

108 kapasiteli Edirne Merkez Huzurevi ve 68 kapasiteli Uzunköprü Süleybe - Şefik Öztürk Huzurevi’ni 
de büyüklerin istifadesine açtıklarını belirten Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün törenle açılışını gerçekleştirdiğimiz bu tesisimiz 80 kapasiteli ve sadece özel bakım 
yaşlılarına hizmet verecek kuruluşumuzla birlikte Edirne’deki kuruluş sayımızı 4’e yükseltmiş 
oluyoruz. Tesisimizde hizmet alacak büyüklerimize ve şehrimize bu tesisin bu kuruluşun hayırlı 
olmasını, huzurlu güzel mutlu bir yaşlılık dönemi yaşamalarını temenni ediyorum. Tesisimizin hayırlı 
olmasını diliyorum. Bu süreçte emeği geçen bütün mesai arkadaşlarımız, kaymakamımız, valimiz, 
kurum temsilcilerimiz, Bakanlığımdaki mesai arkadaşlarımın hepsine, hayırseverlerimize, ilgili bütün 
arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bunu bir bakan olarak değil, bu memleketin bir evladı olarak 
söylüyorum. Gerçekten iyilik bulaşan bir şeydir. İyilik, yaptığınızda çoğalan bir şeydir. Örneklik teşkil 
eder. Birine bir hayır yapmak bir miras bırakmaktır, sizden sonraya bir kültür bırakmaktır.”
Bakan Yanık, vakıf medeniyeti hakkında da bilgi vererek, şunları kaydetti:

“Vakıf medeniyeti dediğimiz şey bizim atalarımızın hiç tanımadığınız, belki bir daha hiç 
görmeyeceğiniz birisi için bir iyilik yapmak, onun için bir hizmette bulunmak, onun için bir ikramda 
bulunmak çok önemlidir ve sadece bugün değil geleceği de kuran bir şeydir. Buradan geçtikçe 
Çağlunur Uçar ismini okuyan çocuklar kim olduğunu merak edecek, kim olduğunu merak ettiğinde 
burasının bir hayırseverlik ürünü olarak hizmete geçtiğini öğrenecek ve bir iyilik yapmanın ortağı 
olacak. Önce zihinsel belki duygusal olarak ama sonra günün birinde bir şekilde fiziken de bu iyilik 
halkasının ortağı olacak. Ben buna çok yürekten inanıyorum. Bu bakımdan buradaki hayırsever 
vatandaşlarımızın hepsine çok teşekkür ediyorum.”

Açılışın ardından Edirne Valiliğini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Yanık, Şehit Mustafa 
Tezgider Sosyal Dayanışma Merkezine geldi. Yanık, yapımı tamamlanan Şehit Mustafa Tezgider 
Sosyal Dayanışma Merkezinin (SODAM) açılışında yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak sosyal refahın 
adil paylaşımı için çalıştıklarını söyledi. Sosyal yardım anlayışını insan odaklı, hak temelli, sosyal 
adalete önem veren, bireyi, aileyi ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir bakışla oluşturduklarını 
belirten Yanık şöyle devam etti:

“Hizmetlerimizi tüm toplum kesimleri arasında güven ve birlik tesis edecek şekilde oluşturmaya 
çalışıyoruz. Sosyal yardımları sadece ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla sınırlamıyoruz. Bizim asıl 
arzuladığımız tüm vatandaşlarımızın en yüksek hayat standartları ile hayatlarını idame ettirmelerini 
sağlamak. Bu nedenle toplumun tüm kesimlerinin refahı paylaşarak birbirine yaklaşmalarını 
sağlamaya çalışıyoruz. Şeffaf ve hak temelli sosyal yardımlarımızla toplumsal adaletin, huzurun 
ve güvenliğin tesisi için çabalıyoruz. Bu anlayışla çalışmalarımızı özgün modellerle hak sahibi tüm 
vatandaşlarımızı kapsayacak şekilde bütünleşik hale getirdik.”

Bakan Yanık, 49 başlıktaki sosyal yardım programında birim tutarlarını önemli ölçüde artırdıklarını 
ifade etti. AK Parti’nin iktidara geldiği döneme kıyasla artışın yüzde 91 olduğunu dile getiren Bakan 
Yanık, “Eskinin talep odaklı hizmet anlayışını arz odaklı anlayışa çevirdik ve sosyal hizmet anlamında 
da aslında bir çığır açmış olduk. Arz odaklı sosyal hizmet anlayışı nedir onu biraz açmak istiyorum. 
Çünkü burada SODAM açmamızın sebebi de aslında temelde arz odaklı sosyal hizmet anlayışına 
geçmemize dayanıyor” diye konuştu.

Eskiden vatandaşların kapı kapı dolaşıp ihtiyacını görmek için kurum ve kuruluşlardan talepte 
bulunduğunu anlatan Yanık sosyal hizmet mantığının kökten değiştiğini dile getirdi. Yanık, ihtiyaç 
sahibi vatandaşların ihtiyaçlarının tespit edilip ilgili kurumlara yönlendirildiğini ifade ederek şunları 
kaydetti:

“Artık desteğe ihtiyacı olan vatandaşımız, kapı kapı dolaşıp derdine çare aramak zorunda kalmıyor. 
Bizler hane hane gezerek kimin ne derdi varsa, kimin ne ihtiyacı varsa bunu bulup tespit ediyoruz. 
Uygun hizmet modellerimizle de o kişileri destekliyoruz. Hizmet götürdüğümüz hanelerde sadece 
maddi yardım değil, psikososyal destekler, teşvikler, yol göstermeler, eğitim ve rehabilitasyon 
faaliyetleri sağlıyoruz. Çocuğunu askere gönderen ailelere de destek oluyoruz, evinde yaşlısı olanlara 
da. Çocukların eğitimlerine destek olmakla birlikte güvenli sağlık hizmeti almalarını da sağlıyoruz.”

Arz odaklı sosyal yardım ve sosyal hizmet anlayışıyla ilgili bilgiler veren Yanık konuşmasını şöyle 
sürdürdü:

“Bakanlık olarak başlattığımız Ulusal Hane Ziyareti Programı ile düzenli veya süreli yardım 
programlarından faydalanan vatandaşlarımızın hanelerine, 4 ay boyunca düzenli ziyaretler 
gerçekleştireceğiz. İhtiyaçlarını yerinde tespit edeceğiz ailelerimizin durumlarına uygun modellerden 
faydalanmalarını sağlayacağız. Türkiye Aile Destek Programı’mız kapsamında 15 milyar liralık 
bütçeyle 4 milyon hanemize ulaşmayı hedefliyoruz. Bu 4 milyon haneye 12 ay boyunca hanelerin 
gelir durumuna göre aylık 450 lira ila 600 lira arasında değişen miktarlarda destek olacağız.
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Doğal Gaz Tüketim Desteği programımızla yine 4 milyon hanemizi 3 milyar lira bütçe ile desteklemeyi 
hedefliyoruz. Zorlu geçen kış şartlarından vatandaşlarımızı bölgenin iklim şartlarına göre azami 
derecede korumayı hedefliyoruz. Evlerin neşesi küçük çocuklarımız için de eğitim desteklerinde 
bulunuyoruz. 500 milyon lira bütçeyle anaokuluna ya da ana sınıfına gidecek 1 milyon çocuğumuza 
destek olacağız. Sosyal yardımlardan yararlanan ailelerimizin 3-5 yaş aralığındaki çocuklarını 
anaokuluna veya ana sınıfına kaydettirmeleri halinde, velilerimizin adına giderleri Milli Eğitim 
Bakanlığına doğrudan biz ödüyoruz.”

Derya Yanık, sağlanan hizmetlerin ve desteklerin tüm dünyadan teveccüh gördüğünü ve merak 
edildiğini, gittiği uluslararası toplantılarda iyi uygulama örneklerini paylaştıklarını belirtti. Bakan Yanık, 
bugün açılışını yapılan Sosyal Dayanışma Merkezinin özel bir önemi olduğunu, “Roman Vatandaşlara 
Yönelik Strateji Belgesi” kapsamında hayata geçirilen bu merkezlerde Roman vatandaşlar için özel 
programlar hazırlandığını ve uygulandığını ifade etti.

“Roman vatandaşlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz” diyen Yanık 
şu ifadeleri kullandı:

“Bu merkezlerimizde Roman dostlarımız için psikososyal ve sosyokültürel desteklerde bulunuyoruz. 
Mesleki ve kişisel gelişim konularında kurs ve eğitimler düzenliyoruz. Meslek Edindirme Kursları 
ve Sertifikalı Eğitim Programları ile tüm vatandaşlarımızın olduğu gibi Roman vatandaşlarımızın 
da sosyoekonomik olarak güçlenmelerini destekliyoruz. Eğitimlerimizi meslek edinmeye yönelik 
ve istihdama katılmayı kolaylaştırıcı bir bakışla uyguluyoruz. Kuaförlük, terzilik, aşçılık, okuma-
yazma, halı dokumacılığı gibi kurslarımız bunlardan bazıları. Kursların bitiminde katılımcılara Milli 
Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalar veriyoruz. Bu projelere bugüne kadar ülke genelinde toplam 69 
milyon lira kaynak tahsis ettik. Harcanan her kuruşla Roman vatandaşlarımızın güçlü bireyler haline 
geldiklerine şahit olduk.”

Yanık, SODAM projelerinin 2014 yılında beri yürütüldüğünü 2022 itibarıyla 18 il ve 16 ilçede toplam 
42 SODAM projesinin devam ettiğini aktararak “SODAM projeleri ile bugüne kadar toplam 330 bin 
Roman vatandaşımıza ulaştık.” dedi. Edirne’de 5 SODAM projesinin devam ettiğini ifade eden Bakan 
Yanık konuşmasını şöyle tamamladı:

“Burada size yeni bir müjde daha duyuracağım. Şehidimiz Mustafa Tezgider kardeşimizin adını bu 
Sosyal Dayanışma Merkezimizde yaşatacağız. Bu merkezden destek alan çocuklarımız, ismi merak 
ettiklerinde karşılarında vatanı için canını feda etmiş bir kahramanın portresi çıkacak. İnşallah 
yeni açacağımız, burada sizinle müjdesini paylaşmak istediğim 1996 yılında şehit verdiğimiz Özer 
Camcı adına yeni bir SODAM daha açacağız. Buralardan hizmet alan çocuklarımız şehitlerimizin 
manevi hatırası içerisinde gelecekte vatanına milletine faydalı bireyler olarak yetişecekler. 
Özer Camcı SODAM’ımızın şimdiden Edirne’mize hayırlı olmasını diliyorum. Bundan sonra da 
ihtiyaçlar doğrultusunda Roman vatandaşlarımızın yoğunlukla yaşadıkları yerlerde SODAM’ların 
yaygınlaştırılmasına devam edeceğiz. 2023 yılında ülkemizde SODAM sayısını 55’e çıkarmayı 
hedefliyoruz. Bu merkezlerle daha çok Roman vatandaşımıza istedikleri hizmetleri istedikleri şekliyle 
vermeyi amaçlıyoruz.”

Bakan Yanık, daha sonra Karaağaç Sosyal Yaşam Merkezinin açılış programına katıldı. Yanık, burada 
yaptığı konuşmada, kadın istihdamı ve girişimciliğini daha verimli hale getirmek için yapılan eğitim 
programlarının büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

Kadınların ekonomik hayata katılımlarını destekleyen mekanizmalar hakkında farkındalığın 
arttırılması amacıyla finansal okuryazarlık ve kadınların ekonomik güçlenmesi seminerlerinin devam 
ettiğini belirten Yanık, “Oldukça güzel sonuçlar aldığımızı sizinle paylaşmak istiyorum. Bu kapsamda 
81 ilde önemli etkinliklere imza attık. 215 etkinlikle yaklaşık 743 bin kişiye ulaştık. Seminerlerimizle 
onlara katkı sağlamaya devam ediyoruz.” diye konuştu.

Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi ve Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi ile yeni bir kulvar 
açtıklarını anlatan Yanık şöyle devam etti:

“Bu iki projemizle özellikle genç kadınlara önemli imkanlar sunuyoruz. Bunun yanında kadının 
güçlenmesi çalışmalarımız kapsamında Anadolu’da Ahilik kültürünün ve Baciyan-i Rum’un 
günümüze uyarlanmış hali olan kooperatiflerle ilgili çalışmalarımıza ayrı bir önem, ayrı bir değer 
atfediyor. Kooperatifler halkımızın imece usulü diye tabir ettiği uygulamanın aslında daha kurallı ve 
tüzel bir kişiliğe kavuşmuş. Kooperatifler, yoksullukla mücadele, sürdürülebilir, sosyal ve ekonomik 
kalkınmayla istihdam politikalarında da önemli bir araç olarak değerlendirilmekte ve yeni bir boyut 
kazanmaktadır. Kadınlar kooperatifler sayesinde kendi iş fırsatlarını yaratabiliyor. Pazarlık gücü 
avantajlarını kullanarak bireysel olarak zorluklarla rahatlıkla baş edebiliyorlar. Ev içi istihdama katkı 
sağlıyor.”

Yanık, kooperatiflerin kurulmasına katkı sunmaya devam ettiklerini dile getirdi. Kadınların 
eğitimden sağlığa, girişimcilikten istihdama kadar birçok konuda bilgilenmesi, çeşitli imkanlardan 
yararlanmalarını sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Yanık, “Nüfusun yarısını oluşturan 
kadınlarımız ekonomik hayatta kalkınma için daha fazla yer almalıdır. Aile ve toplumsal yapımızda 
kadınlarımıza verdiğimiz her destek bizleri çok daha güçlü kılıyor. Planladığımız tüm çalışmaları 
başarıyla sonuçlandırmak ve kadınların ekonomik yaşamda daha fazla rol almasını sağlamak bunun 
için kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve ilgili tüm taraflarla eş güdüm içerisinde çalışmak 
bizim için önemli. Bunu gerçekten önemsiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“SODAM ile 330 bin Roman 
vatandaşımıza ulaştık”

“Kadınlar kooperatifler sayesinde kendi 
iş fırsatlarını yaratabiliyor”



1110

“Aile Destek” 
Mobil 

Uygulamasını 
38 Bin Kişi 

İndirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal yardım ve sosyal hizmetlere erişimi 
kolaylaştırmak amacıyla mart ayında hayata geçirdiği “Aile Destek” mobil uygulaması 
hizmete girdiği tarihten bu yana toplam 38 bin 119 kişi tarafından indirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerini bir arada topladığı 
“Aile Destek” mobil uygulaması Mart ayında erişime sunuldu. Uygulama sayesinde vatandaşlar 
sosyal yardımlar ve sosyal hizmetlerle ilgili bilgilere kolayca ulaşarak, bu hizmetlere 7/24 başvuru 
yapabiliyor.
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 elektrik tüketim desteğinden doğal gaz desteğine, eğitim 
yardımından gıda yardımına kadar 49 farklı başlıkta verilen sosyal yardımlardan faydalanmak 
isteyen ihtiyaç sahipleri desteklerin şartlarına ve başvuru kanallarına buradan erişebiliyor.

Yurt içi ve yurt dışından ilgi gören “Aile Destek” mobil uygulaması üzerinden e-Devlet aracılığıyla 
sosyal yardım ve sosyal hizmet başvuruları yapılabiliyor. Başvurunun yanı sıra yine e-Devlet kapısı 
üzerinden sunulan durum/sonuç/ödeme sorgulama hizmetlerine doğrudan yönlendirme linkleri 
sayesinde erişilebiliyor. Vatandaşlar, uygulama sayesinde bakanlıktan gelen haber ve duyuruları da 
takip edebiliyor.

Bakanlık tarafından halkın hizmetlere erişimini kolaylaştırmak için kurulan ALO 183, ALO 144 gibi 
çağrı merkezlerinin doğrudan aranabilmesi ve Kadın Destek Uygulamasına (KADES) doğrudan 
erişilmesi imkânını da sağlayan mobil uygulama hizmete girdiği tarihten bu yana toplam 38 bin 119 
kişi tarafından indirildi.

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

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

uzantısıyla ücretsiz indirilebiliyor.
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AİLE ve TOPLUM
HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Aile ve Toplum
Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Aile Tarihinden Belgeler isimli eser ile ailenin 
Anadolu topraklarında dört bin yıl kadar geriye giden serüvenini birlikte izleyeceğiz. 
Kitapta, aileye dair evlilik, doğum, miras belgelerinin yanı sıra Anadolu topraklarının 
zengin birikimini yansıtan vaftiz belgeleri gibi birçok belge ve belge niteliği taşıyan 
materyalden yola çıkarak kronolojik bir derleme yapıldı.” dedi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan “Aile Tarihinden Belgeler Kitabı”nın tanıtımı ile “Aile 
Fotoğrafları Sergisi” Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Yemek ve Sergi Salonu’nda düzenlendi.

Bakan Yanık, burada yaptığı konuşmada, hayata atılan ilk adımın, dumanı tüten ilk ocağın ve kök 
salınan ilk toprağın aile olduğunu söyledi. Kişinin hayatının ileride nasıl şekilleneceğinin ve geleceğe 
uzanan taşların aile ocağında belirlendiğini ifade eden Yanık, toplum içinde sağlıklı ilişki kurabilmenin 
de ilk adımının aile olduğunun altını çizdi.

Bakan Yanık, aileden edinilen tecrübelerin kişinin gelecekte nasıl bir hayat süreceğinde etkili 
olduğunu vurgulayarak, “Ailenin önemi tarihte de böyledir. Aile Tarihinden Belgeler Kitabı da bu 
gerçeğin altını bir kez daha çizmiş ve bunu belgeleriyle ortaya koymuştur. Dört bin yıl öncesinden 
başlayan bir tarihsel süreçle ifade etmiş olacağız.” diye konuştu.

Hayata yön veren ve verecek olanla hafızalardan silinmeyecek anıların kaynağının aile olduğuna 
işaret eden Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tohumları sevgi, merhamet, şefkatle atılan her hatıra, yıllar geçtikçe köklü bir çınara dönüyor. 
Yorulduğumuzda yıllar içinde boy veren tatlı hatıralar ve çınarların gölgesine sığınırız. Hayatın 
zorluklarıyla karşılaştığımızda sığındığımız yer çocukluğumuzdur ve çocukluğumuz da aslında 
ailemizdir. Bu nedenle aile olmak her zaman önem arz eden bir durumdur. Aile, hayatımızın 
merkezinde yer almaktadır ve güçlenmesi için biz hem Bakanlık hem toplumsal farkındalık 
anlamında ciddi çalışmalar yürütmeye devam ediyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak 
ana çalışma prensibimizi ailelerin güçlenmesi üzerine kurduk. Güçlü bireyler güçlü ailenin, güçlü aile 
ise güçlü toplumların temel taşıdır. Bu sebeple her politikamızın odağını aile olarak belirliyor, faaliyet 
alanımızın merkezine de aileyi yerleştiriyoruz.”

Bakan Derya 
Yanık

“Aile Tarihinden 
Belgeler” 

Kitabını Tanıttı

“Toplumsal dönüşümü görerek ihtiyaca 
yönelik hizmetler geliştiriyoruz”

“Kitapta, birçok belge ve materyalden 
yola çıkarak kronolojik derleme yapıldı”

Bakan Yanık, aile derken “hangi ve nasıl aile” olunmasının da iyi bilinmesi gerektiğine dikkati çekerek, 
“Bireyi içinde eriten, kimliğini yok eden bir aileden bahsetmiyoruz. Tam tersine insanı büyüten, 
geliştiren ve hayata hazırlayan, kişinin özgün ve bağımsız bir kimlik sahibi olmasını sağlayan bir 
aileden bahsediyoruz. İstediğimiz aile, bireyi bağımsız, kişilikli, kimlikli ve özgün bir biçimde hayata 
hazırlayan bir aile. Bunun için geleneksel değerleri, kültür mirasını, tarihi ve manevi mihenk taşlarını 
yol haritası kabul ediyoruz. Toplumsal ve kültürel değerlerimizi hizmetlerimizin kurgulanışına ve 
işleyişine yansıtıyoruz.” dedi.

Bakanlık olarak bilimsel verilere dayalı sosyal politikalar geliştirmeyi önemsediklerini, değişen 
toplum yapısına ve günün şartlarına uygun hizmet modellerini bilimsel çalışmalarla elde edilen 
veriler üzerinden şekillendirdiklerini ve yürüttüklerini anlatan Yanık, aile yapısını ve değerleri tehdit 
eden faktörleri tespit ederek, aile bütünlüğünün korunmasına yönelik politikalara yön verecek çok 
sayıda araştırma yaptıklarını hatırlattı.

Yanık, yapılan ve yapılacak olan çalışmalara ilişkin bilgi vererek, “Geçekleştirdiğimiz çalışmalarla 
ülkemizdeki ergen profili, aile yapısı, yaşlılık, evlilik, boşanma ve bağımlılık gibi pek çok konuyu 
mercek altına aldık ve alıyoruz. Düzenli olarak yaptığımız araştırmalar sonucunda toplumsal 
dönüşümü görerek ihtiyaca yönelik hizmetler geliştiriyoruz. Sorunların tespitinde ve çözüm 
yollarının üretilmesinde odağımıza bilimsel çalışma metotlarını yerleştiriyoruz.” diye konuştu.

Bu araştırmaların değerlendirmelerinin ise alanında uzman profesyonellerle yürüttüklerini dile 
getiren Yanık, “Klişe söylemler ve maksadı aşan toplumda bir korku etkisi yaratarak huzursuzluğu 
ve güvensizliğe meydan vermeye çalışan manipülatif ifadelerden uzak bir şekilde, en doğru 
verilerle biriciğimiz olan ailelerimiz için ne yapabileceğimizi detaylandırıyoruz. Varsa hastalanmış 
yönlerini tedavi, sağlam yönlerini daha da güçlendirmek için politikalarımızı dönüştürüyoruz. 
İçinde maraz barındıran ailelerin, toplum sağlığımıza olumsuz etkileri olmaması için çalışıyoruz.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yanık ailenin, insanlık tarihinin en önemli kurumu olarak bugünlere geldiğini, binlerce yıldır 
sosyal hayatın merkezinde bulunduğunu, yazılı kayıtların olmadığı dönemlerde dahi destanlarla 
tarihte iz bıraktığını ifade etti.

Ailenin zaman içinde edebiyat, sanat ve kültür varlıklarına konu olduğunu, bilimsel çalışmaların 
odağına yerleştiğini söyleyen Yanık, sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün tanıtımını yapacağımız, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün hazırladığı Aile 
Tarihinden Belgeler isimli bu eser ile ailenin Anadolu topraklarında dört bin yıl kadar geriye giden 
serüvenini birlikte izleyeceğiz.
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 Kitapta, aileye dair evlilik, doğum, miras belgelerinin yanı sıra Anadolu topraklarının zengin birikimini 
yansıtan vaftiz belgeleri gibi birçok belge ve belge niteliği taşıyan materyalden yola çıkarak kronolojik 
bir derleme yapıldı. Asurlulardan, Hititlilerden kalma taş tabletlere yazma evlilik sözleşmeleri, 
Bizans dönemi evlilik yüzükleri gibi Anadolu coğrafyasının tarihi dokusunu yansıtan birçok orijinal 
materyalden örnekler kataloglarımızda yer aldı. Yine eski Türklerden kalma çeyiz nağmeler, vasiyet 
nağmeler, aile kütükleri gibi kayıtlara da eserde yer verildi. Çocukların aşı sertifikaları, Hıristiyan 
ailelerin vaftiz belgeleri, Musevi ailelerin nikah belgeleri, aile cüzdanları gibi aile kurumu ve aile 
hayatına dair belgeler eserde bir araya getirildi.”

Yanık, sosyal yardım ve sosyal hizmetler alanında derlenen belgelerle de kitabın içeriğinin 
zenginleştirildiğini anlattı. Çalışmada yer alan belgelerin Türkiye’de farklı kuruluş ve özel kişilerden 
ve koleksiyonlardan temin edildiğini ifade eden Yanık, eserin ortaya çıkmasında emeği geçen 
herkese teşekkür etti.

Konuşmasının ardından “Aile Tarihinden Belgeler Kitabı” ve “Aile Fotoğrafları Sergisi”ni hazırlayan 
Aile ve Sosyal Hizmetler Uzmanı Dursun Ayan’a plaket veren Yanık, daha sonra sergiyi gezerek, aile 
fotoğraflarını inceledi.

Bakan Yanık ayrıca, Gönül Dağı dizisi oyuncularına da “Aile Tarihinden Belgeler Kitabı”nı takdim etti.
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Türkiye Boşanma 
Nedenlerinin 

Mevcut Analizi 
Araştırması 

Çalıştayı 
Düzenlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
tarafından, aile yapısının güçlenmesi, sağlıklı toplum ve bireyin oluşması ve evliliklerin 
korunmasına yönelik ‘Türkiye Boşanma Nedenlerinin Mevcut Analizi Araştırması Çalıştayı 
gerçekleştirildi

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Cem Uraldı’nın başkanlığında başlayan çalıştayın ilk 
oturumuna akademisyenler ile Bakanlık uzmanları katılım sağladı.

Katılımcılar, Türkiye’deki evliliklerde yaşanan boşanmaların verilere dayalı olarak sağlıklı analizinin 
oluşturulması, çok yönlü bilimsel araştırmaların yapılması ve evlilik ile boşanma süreçlerini ele aldı.
Yol haritasının ortaya konulduğu oturumun sonunda; ‘Türkiye Boşanma Nedenlerinin Mevcut Analizi 
Araştırması’ için belirlenen uzman ekip ile saha çalışması, raporlama ve hedeflenen çalışmaların 
ilerleyen tarihlerde gerçekleştirilmesi planlandı.

Türkiye’de, ilk olarak 2008 yılında yapılmış olan ‘Türkiye Boşanma Nedenleri Mevcut Analizi 
Araştırması’ düzenli aralıklarla oluşturulan uzman ekip ve akademisyenler ile Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığınca yürütülmektedir.

KKTC Heyeti, 
Aile ve Sosyal 

Hizmetler 
Bakanlığına 

Çalışma Ziyareti 
Gerçekleştirdi

Kıbrıs İş birliği ve Eylem Planı kapsamında tarafların iş birliği ve koordinasyonlarını 
artırmaya ve karşılıklı talep ve bilgilendirmeleri sağlamak üzere, KKTC Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy başkanlığında 14 kişilik heyet Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığına çalışma ziyareti gerçekleştirdi

Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinesinde beş gün süren çalışma ziyareti süresince; Bakanlığın 
5 Genel Müdürlüğü Kıbrıs İş birliği ve Eylem Planı kapsamında sunum ve bilgilendirmeler yaptı, 
kuruluş ziyaretleri gerçekleştirdi. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 2022 Yılı İktisadi ve Mali 
İşbirliği Anlaşması, 14 Nisan 2022 tarihinde Ankara’da imzalandı. 5596 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Kararı ekinde Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Çerçeve Belgesi ile 
yayımlanan eylem planı kapsamında Bakanlığın sorumlu olduğu iki politika ve 13 eylem bulunuyor. 
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ÇOCUK
HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Çocuk Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
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Bakan Derya Yanık : 
“SED’den yararlanan 

çocuklarımız için ailelerin 
hesaplarına Ağustos 2022 

ödemesi olarak toplam 
328 milyon TL yatırdık” 

Devlet 
Korumasındaki 

Gençler 
Üniversiteli 

Olmanın 
Sevincini Yaşıyor 

Bakan Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çocukların temel ihtiyaçlarının ve okul 
masraflarının karşılanması amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti 
sunduğunu kaydetti. 

Bu hizmetle ekonomik gerekçelerle aile bütünlüğünün bozulmasının önüne geçmeyi hedeflediklerini 
dile getiren Bakan Yanık, her çocuğun yaşama en sağlıklı şekilde ailesinin yanında hazırlanabileceğine 
işaret etti. SED desteğiyle çocukların ailelerinin yanında büyümesini sağladıklarını belirten Bakan 
Yanık, SED’den yararlanan her bir çocuk için aylık ortalama 2.337 TL destek verildiğini kaydetti. 

Bakan Yanık, “SED’den yararlanan çocuklarımız için ailelerin hesaplarına Ağustos 2022 ödemesi 
olarak toplam 328.311.460 TL yatırdık.” ifadesini kullandı. 

Bakan Derya Yanık, SED hizmetinden Ağustos 2022 itibarıyla yaklaşık 146 bin çocuğun yararlandığını 
belirtti.

Bakanlığın sosyal hizmet modellerinden yararlanan ve bu yıl gerçekleştirilen Yükseköğretim 
Kurumları Sınavı’na (YKS) giren 742 gençten 312’si üniversiteli oldu. YKS’de sözel alanda 494.09 
puanla Türkiye 323’üncüsü olan Manisa’dan Recep Can Özyeğin Üniversitesi İletişim ve Tasarımı 
bölümünü, sayısal alanda 520.53 puanla Türkiye 6.457’ncisi olan Amasya’dan Mevlüt Enes Türkoğlu 
da 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı. 

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince  yapılan yerleştirme sonuçlarına göre üniversiteye 
yerleşmeye hak kazanan devlet korumasındaki 312 gençten 148’i lisans, 164’ü ön lisans bölümlerine 
kayıt hakkı elde etti. 

Üniversiteye yerleşen gençlerden 2’si tıp, 13’ü mühendislik, 12’si siyaset bilimi ve kamu yönetimi, 2’si 
Almanca öğretmenliği, 2’si sosyal bilgiler öğretmenliği, 1’i tarih öğretmenliği, 1’i Türkçe öğretmenliği,  
2’si psikoloji, 22’si sosyal hizmet, 11’i sosyoloji, 4’ü çocuk gelişimi, 2’si ilahiyat bölümünü kazandı. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, üniversiteli olmanın sevincini yaşayan gençleri tebrik 
ederek, başarılarının devamını diledi. 

Devlet korumasındaki gençlere pek çok imkân sağlandığını belirten Bakan Yanık, şunları kaydetti: 
“Çocuklarımızı bugüne kadar olduğu gibi öğrenim hayatları boyunca da destekleyeceğiz. 
Bakanlığımızca yükseköğretime devam eden gençlerimize çeşitli imkanlar sunuyoruz. Halihazırda 
toplam 516 üniversite öğrencimize desteğimiz sürüyor. Bu yıl yerleşen 312 öğrencimizle birlikte toplam 
828 öğrencimizi destekleyeceğiz. Rehberlik ve danışmanlık hizmetimizin yanı sıra öğrencilerimizin 
giyim, yemek, ulaşım gibi yaşam  giderlerini karşılıyoruz. Tercih eden gençlerimizin tamamı Kredi ve 
Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlardan ücretsiz yararlanmaktadır. Mezun olduktan sonra da onları 
kamu kurum ve kuruluşlarında öğrenimlerine uygun kadrolarda  istihdam ediyoruz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek ‘ten (SED) 
yararlanan çocuklar için ailelerin hesaplarına bu ay toplam 328 milyon TL yatırıldığını 
bildirdi

Aile ve Sosya Hizmetler Bakanlığının bakım ve koruması altında olup da YKS’ye giren 
742 gençten 312’si üniversiteye yerleşti. YKS’de aldıkları yüksek puanlarla dikkati çeken 
Mevlüt Enes Türkoğlu 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesini, Recep Can Özyeğin Üniversitesi 
İletişim ve Tasarımı bölümünü kazanırken, 13 öğrenci mühendislik, 12 öğrenci de siyaset 
bilimi ve kamu yönetimi bölümüne yerleşti. Bakanımız Derya Yanık, “Bugüne kadar olduğu 
gibi öğrenim hayatlarında da gençlerimizi destekleyeceğiz.” dedi 

 “Üniversitelerde okuyan toplam 516 öğrencimizi 
destekliyoruz”
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Bakan Derya Yanık 
Çocuk Temasıyla 

İkincisi Gerçekleştirilen 
Akademi Buluşmaları 

Toplantısına Başkanlık 
Etti  

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, alanında uzman akademisyenlerle istişare 
mekanizmasını geliştirmek amacıyla düzenlenen “Akademi Buluşmaları” toplantısının ikincisi 
“çocuk” temasıyla gerçekleştirildi. 

Bakan Derya Yanık, burada yaptığı konuşmada, “Akademi Buluşmaları” serisinin ilkini Temmuz ayında 
“kadın” temasıyla yaptıklarını söyledi. İkinci programın temasının “çocuk” olduğunu ve daha önce 
sivil toplumla yapılan buluşmaları şimdi akademi serisiyle devam ettirdiklerini anımsatan Bakan 
Yanık, “Nüfusumuzun yaklaşık yüzde 27’si çocuklardan oluşuyor. 0 ile 17 yaş arası 23 milyonu aşkın 
çocuk ve genç nüfusa sahibiz. Yetenekli, enerjisi yüksek ve azimli çocuklarımız, gençlerimiz bizim 
en kıymetli varlığımız, yarınlarımızın güvencesi. Onlara iyi bir gelecek hazırlamak, çocuklarımızın 
hayat standartlarını yükseltmek öncelikli görevlerimiz arasında yer alıyor. Sosyal hayatlarına değer 
katacak, onları her açıdan geliştirecek, besleyecek her türlü hizmeti vermek için titizlikle çalışıyoruz” 
diye konuştu. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak hizmetlerin odağına birey ve aile dengesini gözetecek 
şekilde çocuğu da aldıklarını dile getirerek, Bakan Yanık, “Aile temelli çocuk koruma anlayışımızla 
hizmetlerimizden yararlanan çocuk oranını 2002 yılında yüzde 39 iken, 2022’de yüzde 91,9’a 
yükselttik” ifadelerini kullandı.

Ekonomik zorluk sebebiyle eğitim hayatı sekteye uğrayacak ve çalıştırılma riski barındıran çocukları, 
ailelerinin yanında bulundurabilmek için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Modeli ile desteklediklerini 
kaydeden Yanık, “Ailelerimize her çocuk için aylık ortalama 1,650 lira kaynak aktarıyoruz. 2022 Haziran 
itibarıyla ailesinin yanında SED hizmetinden yararlanan 147 binden fazla çocuğumuz bulunuyor. 
Temmuz ayı itibarıyla bu rakamlarda değişiklikler olabiliyor çünkü asgari ücret oranlamasıyla birlikte 
bu rakamlar değişti.” diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Yetenekli, enerjisi yüksek ve azimli 
çocuklarımız, gençlerimiz bizim en kıymetli varlığımız, yarınlarımızın güvencesi. Onlara 
iyi bir gelecek hazırlamak, çocuklarımızın hayat standartlarını yükseltmek öncelikli 
görevlerimiz arasında yer alıyor. Sosyal hayatlarına değer katacak, onları her açıdan 
geliştirecek, besleyecek her türlü hizmeti vermek için titizlikle çalışıyoruz.” dedi

“SED hizmetinden 147 binden fazla çocuğumuz 
yararlanıyor”

“Mobil ekiplerle, 35 bin çocuğa ulaştık
ve takiplerini sağladık”

Bakan Yanık, SED’in, çocukların kendi sosyal çevrelerinden kopmadan her türlü sosyal, kültürel 
ve sportif faaliyetlerden, eğitim olanaklarından yararlanmalarını kolaylaştıran, içinde psiko-sosyal 
desteği de barındıran bir hizmet modeli olduğunu anlatarak, bazı durumlarda çocukların aile 
veya yakınlarının yanında kalmalarının mümkün olmadığını ya da ebeveyn kaybı gibi nedenlerle 
çocukların kurum bakımına ihtiyaç duyabildiğini belirtti. 

Bakan Yanık, bu durumda da çocukları farklı kurumsal modellerle hayata hazırladıklarını dile 
getirerek, şunları söyledi: 

“Çocuklarımızın psikososyal gelişimleri, mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir geleceğe sahip olmaları için 
kurum bakımında da büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Koğuş tipi tesislerden apartman ve ev 
tipi yapılara geçtik, ranza sistemini çocuklar için bireysel oda imkânı sağlayan çocuk evlerine 
dönüştürdük. Bugün 1300’ü aşkın çocuk bakım kuruluşumuzda 14 bine yakın çocuğumuza bu 
şekilde hizmet veriyoruz. Yaklaşık 9 bin civarı da koruyucu aile yanında desteklediğimiz çocuğumuz 
var. Biraz önce ifade ettiğim gibi Sosyal Ekonomik Destek ile ailelerinin yanında desteklediğimiz 
çocuk sayısı da 147 bin.” 

Çocukların çoğunlukla farkında olmadan suça karıştığını veya ne yazık ki suç mağduru olabildiğini 
ifade eden Yanık, suç mağduru ve suça sürüklenen çocuklar için 66 Çocuk Destek Merkezi’nde 
(ÇODEM) hizmet sunduklarını, rehabilitasyona ihtiyaç duyan 1557 çocuğa rehabilitasyon hizmeti 
sağladıklarını belirtti.

Bakan Yanık, sokakta çalıştırılan veya dilendirilen çocukları tespit edecek ve müdahalede bulunacak 
şekilde 81 ilde mobil ekipler oluşturduklarını, bu ekiplerle ülke genelinde 35 bin çocuğa ulaştıklarını 
ve takiplerini sağladıklarını kaydetti. 

Sosyal medyada çocukların karşılaşabilecekleri risklerin tespit edilmesi ve önleyici çalışmalar 
yapılması amacıyla Bakanlık bünyesinde “Sosyal Medya Çalışma Grubu” kurduklarını dile getiren 
Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“İnternet ortamında çocukların maruz kaldığı ihmal, istismar gibi olaylara Dijital Dönüşüm Ofisi, Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı 
ile iş birliği içerisinde müdahale ediliyor. Çalışma grubumuz vasıtasıyla bugüne kadar çocukları 
olumsuz yönde etkileyebilecek 1528 içeriğe müdahale ettik. Ayrıca çocuk gelişiminde ailelerimizin 
ve çocuklarımızın sıklıkla kullandığı yazılı ve görsel içerikleri de yakından takip ediyoruz. Olumlu 
içerikleri teşvik eden mekanizmalar geliştiriyoruz, olumsuz içeriklere müdahale ediyor, kaldırmaya, 
engellemeye çalışıyoruz.” 

Çocuklara 0-6 yaştan itibaren okuma sevgisi kazandırmak ve teşvik etmek için Uygun İçerikli 
Kitap Listeleri Oluşturulması Projesi’ni başlattıklarını, proje başlangıcından itibaren 1120 kitabın 
incelendiğini, 472 kitabı “çocuk dostu” ilan ettiklerini belirten Yanık, sonucu da internet sitelerinden 
yayımlandıklarını kaydetti. 
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Bakanlıktan
“Çocuk ve 

Genç Dostu 
Kitap” 
Listesi 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuklara yönelik hazırladığı kitap listesine gençlere yönelik 
kitapları da dahil ederek, internet sitesinden 1059 kitaptan oluşan yeni bir liste paylaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ailelere rehberlik etmesi amacıyla Bakanlıkça daha 
önce 0-6 yaş grubuna yönelik oluşturulan “çocuk dostu kitap” listesinin kapsamının 0-18 yaş 
grubuna göre yeniden hazırlandığını belirterek, “Çocuklarımızın yaş ve gelişim düzeylerine göre 
belirlenen listedeki kitapları aileler güvenle çocuklarına okutabilir. Titizlikle incelediğimiz kitapların 
çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimine katkı sağlayacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı. 

“Çocuk dostu eserlerin desteklenmesi ve zararlı içeriklerle mücadele” kapsamında Bakanlıkta 
yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Bakan Yanık kitapların, çocukların dinleme ve anlama 
becerilerini, kendini ifade etme yeteneklerini, sözel anlatımlarını ve kelime dağarcıklarını geliştirdiğine,  
hayal dünyalarını ve dünyaya bakış açılarını doğrudan etkilediğine işaret etti. 

Kitapların aynı zamanda çocuklar için başka insanların yaşamlarını, olaylar karşısındaki davranış ve 
duygularını anlama, sorun çözme yeteneği kazanmalarında önem taşıdığını kaydeden Bakan Yanık 
ailelere ve gençlere rehberlik amacıyla Bakanlık bünyesinde oluşturulan 19 kişilik Değerlendirme 
Komisyonunun çalışma yürüttüğünü anlattı. 

Değerlendirme Komisyonunda çocuk gelişimcisi, psikolojik danışman, öğretmen, sosyal çalışmacı 
ve psikoloğun bulunduğu ifade eden Bakan Yanık, komisyonun tavsiye edilecek kitapları titizlikle 
incelediğini vurguladı. Bakan Yanık kitaplar incelenirken Ankara, İstanbul, Hacettepe, Gazi, Marmara, 
Atatürk, Akdeniz, Cumhuriyet ve On dokuz Mayıs üniversitelerinin psikoloji, çocuk edebiyatı, çocuk 
gelişimi, okul öncesi eğitimi ve çocuk ile ilgili bölümleri ve araştırma, uygulama merkezlerinin 
görüşleri alınarak hazırlanan Değerlendirme Formu’nun esas alındığını anlattı.

Listedeki kitapların, “evrensel ahlak kurallarına ve milli-manevi değerlere aykırı olup olmadığı, 
ırkçılığı teşvik eden düşmanca anlatım ve görseller kullanılıp kullanılmadığı, şiddet içerip içermediği, 
şiddeti çözüm olarak gösterip göstermediği, müstehcenlik ve cinsel istismar olup olmadığı, hırsızlık, 
yalan söyleme, kötü söz söyleme gibi davranış modellerini özendirip özendirmediği”  gibi kriterlere 
göre ön elemeden geçirildiğinin altını çizen Bakan Yanık, ön elemeden geçen kitapların da ayrıca 
Değerlendirme Formu’ndaki fiziksel ve içerik kriterlerine göre yeniden incelendiğini belirtti.

“Güvenli kitap” listesiyle ilgili çalışmanın güncellendiğini dile getiren Bakan Yanık, şunları kaydetti:
 
“Daha önce güvenli kitap listesi hazırladığımız 0-6 yaş grubuna gençlerimizi de dahil ettik ve listeyi 
0-18 yaş aralığına genişlettik. Kitap sayısını da 472’den 1059’a çıkardık.  Çocuklarımızın yaş ve 
gelişim düzeylerine göre belirlenen listedeki kitapları aileler güvenle çocuklarına okutabilir. Titizlikle 
incelediğimiz kitapların çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimine katkı sağlayacağına inanıyorum. 
Değerlendirme Komisyonumuzun oluşturduğu listeyi Bakanlığımızın internet sitesinden de 0-18 
yaş çocukların sosyal, kültürel ve psikolojik gelişimlerinin olumlu yönde desteklenmesi, çocuğun 
duygu ve düşünce dünyasının gelişimi ile eleştirel ve yaratıcı düşünme becerisi kazanması, 
çocuklara değerlerin öğretilmesi, ailelere, kreşlere ve anaokullarına rehberlik edilmesi, kaliteli 
yayıncılığın teşvik edilmesi amacıyla yayınlıyoruz. Kitap listemizi sürekli güncelliyoruz. Aileler ve 
gençler Bakanlığımızın sitesini takip ederek listemizden yararlanabilir.” 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde oluşturulan, aralarında çocuk gelişimcisi, psikolojik 
danışman, öğretmen, sosyal çalışmacı ve psikologların bulunduğu Değerlendirme Komisyonu, 
kitapları inceleyerek çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun içerikli, güvenle okunabilecek liste 
belirliyor. 

Değerlendirme Komisyonunun 0-18 yaş aralığı için güncelleyerek oluşturduğu 1093 adet kitabın 
bulunduğu liste Bakanlığın https://www.aile.gov.tr/chgm/sayfalar/cocuk-dostu-kitap-
listesi/ adresinden paylaşıldı. Listede içerik, dilbilgisi ve fiziksel özellikleri yönünden çocukların yaş 
gruplarına hitap eden, Türk ve dünya klasiklerinin de içinde bulunduğu farklı birçok türde kitap yer 
alıyor. 

Listedeki kitaplar arasında Lewis Carrol’un Alice Harikalar Diyarında, Tolstoy’un İnsan Ne ile Yaşar, 
Samed Behrengi’nin Küçük Kara Balık, Antoine de Saint-Exupery’nin Küçük Prens, Jonh Steinbeck’in 
İnci, Roald Dahl’ın Charlie’nin Çikolata Fabrikası, Susanna Tamaro’nun Atla Bart, Hasan Aycın’ın 40 
Hadis 40 Çizgi, Sevim Ak’ın Gemici Dedem, Şermin Yaşar’ın Dedemin Bakkalı-Çırak eserleri de yer 
alıyor. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocuklara yönelik güvenli kitap listesinin 
kapsamının 0-6 yaş grubundan 0-18 yaş grubuna genişletilerek listenin güncellendiğini 
belirtti. Bakanımız Yanık, “Çocuklarımızın yaş ve gelişim düzeylerine göre belirlenen 
listedeki kitapları aileler güvenle çocuklarına okutabilir. Titizlikle incelediğimiz kitapların 
çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimine katkı sağlayacağına inanıyorum.” dedi

“Kitaplar iki aşamalı
inceleniyor”

Türk ve dünya klasikleri
listede 
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Bakan Derya Yanık, 
Adana’da Şehit 

Kara Pilot Yüzbaşı 
Serhat Sığnak 

Huzurevi’nin 
Açılışını Yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Bugün huzurevlerimizde gerçekten dünya 
standartlarının üzerinde bir hizmet sunuyoruz. Kurumlarımızda yaşlı odalarını tek ve çift 
kişilik olmak üzere düzenliyor, fiziki koşulları da olabildiği kadar iyileştirmeye çalışıyoruz.” 
dedi

Bakan Derya Yanık, Adana’daki temasları kapsamında Vali Süleyman Elban’a ziyarette bulundu. 
Valilik şeref defterini imzalayan Yanık, ardından Adana Üreten Kadın Kooperatifleri Birliği’ne geçti. 
Burada Birlik Başkanı Zeynep Kırılmış ‘tan çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Yanık, el emeği ürünlerini 
incelediği kooperatif üyesi kadınlarla sohbet etti.

Yanık, daha sonra Yedipınar Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’ne ziyarette 
bulundu, buradaki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ardından Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin 
açılış törenine katılan Bakan Yanık, merkezin adını taşıyan şehit Sığnak başta olmak üzere tüm 
şehitlere Allah’tan rahmet diledi.

Bu merkezin de diğer merkezler gibi hayırlı ve güzel hizmetlere vesile olması temennisinde bulunan 
Yanık, Çukurova’nın pek çok özelliğinin yanı sıra vatan ve millet sevgisinde, “Kim var?” denildiğinde 
herkesten önce “Ben varım.” diyen insanının çokluğuyla ayırt edilen bir yer olduğunu söyledi.

Yanık, merkezin 2017’de Şırnak’ta kendi canından aziz bildiği vatan topraklarını korumak için canını 
feda etmiş 13 yiğitten biri olan Serhat Sığnak’ın adını taşıdığını anımsattı.

Türkiye’nin yaklaşık 40 yıldır hain, eli kanlı terör örgütüyle mücadele ettiğini dile getiren Yanık, bu 
örgütün sadece askeri hedefleri değil, daha çok sivilleri hedef aldığını ve oralara yöneldiğini söyledi.
Tüm bölge ve ülke için ağır bedel ödendiğini ve halen ödenmeye devam edildiğini vurgulayan Yanık, 
Torosların, Çukurova’nın yiğit evlatlarının ve 84 milyon insanın mücadelesiyle bunların üstesinden 
geldiklerini ve gelmeye de devam ettiklerini anlattı.

Yanık, Bakanlık olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi vererek, toplumun dezavantajlı kesimiyle 
iletişim kurarak onlara devletin şefkat elini uzatmaya çalıştıklarını söyledi.

Dünya nüfusunun hızla yaşlandığına dikkati çeken Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dünya nüfusunun yüzde 9,8’ini, ülkemizin yüzde 9,7’sini hemen hemen dünya nüfusuyla aynı 
yaşlanma hızına sahibiz maalesef, 65 yaş ve üzeri bireyler oluşturuyor.

Bir başka deyişle, Türkiye’de yaklaşık her 10 kişiden birisi 65 yaş üstü. Ülkemizde yaşlanma süreci 
de dünyadaki demografik süreçle aynı yönde ve çok daha hızlı bir biçimde ilerlemeye devam ediyor. 
Yaklaşık 8 milyonu aşkın bir yaşlı nüfusa hizmet vermekteyiz. 60 sene içerisinde ülkemizde her 4 
kişiden birinin 65 yaş ve üzeri olması bekleniyor. Bu da yıllar geçtikçe bu alanda hizmete ihtiyaç 
duyan kişi sayısının artacağını bize gösteriyor.”

Yanık, insana hizmeti tüm ideolojilerin üzerinde gördüklerini, yaşlı vatandaşların hayat standartlarını 
yükseltmeyi de bu anlayışla ele aldıklarını ve takip ettiklerini bildirdi.

Yaşlıların, sağlık, eğitim, bakım, sosyal ve toplumsal hayata aktif katılım mekanizmalarına varana 
dek bütün meselelerine insan odaklı yaklaştıklarını belirten Yanık, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Bugün uyguladığımız yaşlı politikalarımızdaki temel vizyonumuz, yaşlılarımızı hayatın akışına 
dahil ederek onların aktif ve sağlıklı yaş almalarını sağlamaktır. Ülkemizde yaşlılarımıza yönelik 
politika geliştirme ve hizmet sunumunun ana kurumu olan Bakanlığımız, planlanan ve devam eden 
tüm sosyal hizmet uygulamalarımızı bütünleşik sosyal hizmet modelimiz üzerinden yürütüyor. 
Bakım hizmetleri, kalite standartları temelinde şekillendirilen bütünleşik sosyal hizmet modelimiz, 
evde sağlık bakım hizmeti, evde sosyal bakım hizmeti, gündüz bakım hizmeti, geçici ve misafir 
bakım hizmeti, uzun süreli bakım hizmeti, manevi bakım hizmeti ve toplum temelli gönüllülük 
çalışmalarından oluşuyor.”

Bakan Yanık, vatandaşların sistem bütünlüğü içinde ihtiyacı olan hizmetleri alabilmesini 
amaçladıklarını belirterek, yaşlılara gündüz bakım merkezlerinde sunulan hizmetlerle de destek 
olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Yanık, yaşlıların sosyal yardımlarla da desteklendiğine işaret ederek, “65 yaşını doldurmuş, muhtaç, 
güçsüz, kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında 2022 sayılı Kanun kapsamında 
765 binin üzerinde yaşlımıza aylık 1.536 lira maaş veriyoruz.” dedi.

Hizmet modelindeki bileşenlerden birinin de “kurumsal yatılı yaşlı bakım merkezleri” olduğunu 
anlatan Yanık, buralarda sosyal güvencesi olan veya olmayan tüm yaşlılara hizmet sağlandığını dile 
getirdi.

Yanık, 2002’de Bakanlığa bağlı huzurevi sayısının 63 olduğuna dikkati çekerek, “Bugün, 2022 
itibarıyla Bakanlığımıza bağlı huzurevi sayısı 166. Bakanlığımıza bağlı huzurevlerinin toplam 
kapasitesi 2002’de 6 bin 477’yken bugün bu sayı 17 bin 349. Yaşlılarımıza yönelik uzun süreli 
kurumsal bakım hizmetlerimizde, kamu kuruluşu ve özel kurumlar olmak üzere toplamda 37 bin 552 
kapasiteli 450 huzurevi ve yaşlı bakım merkezimizde 27 bin 174 yaşlımıza bakım hizmeti sunuyoruz. 

 “765 binin üzerinde yaşlımıza aylık 
1.536 lira maaş veriyoruz”

 “Huzurevlerimizde dünya standartlarının 
üzerinde hizmet sunuyoruz”
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Bakım hizmetlerimizi sunarken sosyal devlet perspektifiyle düşük ücretler uyguluyor ya da koşullara 
bağlı olarak ücretsiz bakım hizmeti sağlıyoruz.” bilgisini paylaştı.

İleri yaşlılığın devlet çatısı altında ve güven içinde yaşanmasını hedeflediklerini dile getiren Bakan 
Yanık, şöyle konuştu:

“Bugün huzurevlerimizde gerçekten dünya standartlarının üzerinde bir hizmet sunuyoruz. 
Kurumlarımızda yaşlı odalarını tek ve çift kişilik olmak üzere düzenliyor, fiziki koşulları da olabildiği 
kadar iyileştirmeye çalışıyoruz. Hizmet kalitesi gereği, bakım hizmeti yükseköğrenim kurumlarından 
mezun kişiler tarafından sağlanıyor. Bizim yaşlı bakım politikamız, bakım gereksinimi ve barınma 
sorunu olan büyüklerimizin toplumsal hayatla bağlarını koparmadan, bireysel hareket alanı geniş 
bir şekilde yaşlılık dönemlerini geçirebilmelerini sağlamak üzerine kurulu. Rehabilitasyon ve bakım 
hizmetimizi de aynı şekilde kuruyoruz. İhtiyaçlara yönelik sosyal hizmet sunumumuzda amacımız, 
ileri yaşlılığın devlet çatısı altında ve güven içerisinde yaşanması.”

Konuşmaların ardından Yanık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana Valisi 
Süleyman Elban ve AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru ile diğer ilgililer merkezin açılışını 
yaptı.

Bakan Yanık, programı kapsamında 1996’da şehit olan Topçu Asteğmen Bayram Erbaş’ın Çukurova 
ilçesi Huzurevleri Mahallesi’ndeki ailesini ziyaret etti.

Ziyaretinin ardından Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi’ne giden Yanık, kendisini “Hoş geldiniz 
Derya abla” diyerek karşılayan çocuklara hediye verdi, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Derya Yanık, çalışmalarını 
Yüreğir Serinevler Spor Salonunda 
sürdüren Adasokağı Spor Kulübü 
Hentbol Takımı ile de bir araya geldi. 
Takımın gösteri maçını izleyen 
Yanık, teknik heyetle, oyuncularla 
ve aileleriyle sohbet etti. Yanık, 
kendisine adının yazıldığı forma 
takdim eden oyunculara spor 
malzemeleri hediye etti.

Daha sonra Yüreğir Belediyesini 
ziyaret eden Bakan Yanık, Belediye 
Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir 
ile görüştü.

Hentbol oyuncularıyla
buluştu
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Aile ve Sosyal 
Hizmetler 
Bakanlığı 

Türkiye Yaşlılık 
Araştırması 

Yapacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bu yıl içinde Türkiye Yaşlılık Araştırması 
yapacaklarını belirterek, “Yaşlılık araştırmasının akabinde Türkiye’de yaşlanma hızı, 
sayısı, yaşlılığa bağlı sonuçlar, yaşlılarımızın ihtiyaçları gibi bu alanda olabilecek bütün 
soruların cevabını araştırmayla bulmayı bekliyoruz.” dedi

Bakan Derya Yanık, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Adana’da AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, dünya olduğu gibi Türkiye’de de nüfusun hızla yaşlandığını söyledi.

Türkiye’de yaklaşık her 10 kişiden birinin 65 yaş üstü olduğunu ifade eden Yanık, “Türkiye’de 
nüfusumuzun 3’te 1’e yakını, yüzde 27’si 18 yaş altı ama öteki taraftan doğurganlık oranı da hızla 
düştüğü için çok hızlı yaşlanıyoruz. Biz hem gençlerimiz hem engelli vatandaşlarımız hem de 
yaşlılarımıza ihtiyaca göre bakım, rehabilitasyon ve gündüzlü bakım hizmetlerimizi ayrı ayrı planlıyor 
ve hayata geçiriyoruz. Bundan sonraki süreçte de inşallah her vatandaş grubunun ihtiyacına göre 
planladığımız hizmetlerimizi hayata geçireceğiz.” diye konuştu.

Türkiye’de 60 yıl içinde her 4 kişiden birinin 65 yaş ve üzeri olmasının beklendiğini vurgulayan 
Bakan Yanık, bu verinin hizmete ihtiyaç duyan kişi sayısını giderek arttıracağını gösterdiğini ifade 
etti.

Bakan Yanık, 8 milyonu aşkın yaşlı nüfusa hizmet verdiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

“Bir taraftan Bakanlık olarak yoğun bir çalışma yapıyoruz, diğer taraftan Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde (TBMM) kurulan bir yaşlılık komisyonu var. 2021 yılında Türkiye Aile Yapısı Araştırması, 
Türkiye Ergen Profili Araştırması, Üniversite Gençliği Profil Araştırması, Kadına Şiddetin Sebepleri 
Araştırması yaptık ve şu anda analiz aşamasında. Sonuçlarının değerlendirilmesini gerçekleştirmeye 
çalışıyoruz.”

“Bu yıl içerisinde inşallah Türkiye Yaşlılık Araştırması yapacağız. Dolayısıyla bir bütün içerisinde 
baktığımızda, ülkemizde bütün nüfusun, demografinin bütün özelliklerini, gençler, yaşlılar, çocuklar, 
aile, kadın meselesinde bütüncül bir değerlendirme, saha taraması yapmış olacağız. Bilimsel 
araştırma silsilesi olmuş olacak. Yaşlılık araştırmasının akabinde Türkiye’de yaşlanma hızı, sayısı, 
yaşlılığa bağlı sonuçlar, yaşlılarımızın ihtiyaçları gibi bu alanda olabilecek bütün soruların cevabını 
araştırmayla bulmayı bekliyoruz. Ondan sonra da bunu sosyal politikaya, akabinde de bir sosyal 
hizmet biçimine dönüştürmek bizim sorumluluğumuz. Bu anlamda Türkiye Yaşlılık Araştırması’nın 
önemli bir veri kaynağı olacağı kanaatindeyiz.”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, yaşlıların, sağlık, eğitim, bakım, sosyal ve toplumsal 
hayata aktif katılım mekanizmalarına varana dek bütün meselelerine insan odaklı yaklaştıklarını 
vurgulayarak, şunları kaydetti:

 “Türkiye Yaşlılık Araştırması’nın önemli bir 
veri kaynağı olacağı kanaatindeyiz”
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KADIN STATÜSÜ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜKadının Statüsü

Genel Müdürlüğü
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Bakan Derya Yanık 
G20 Endonezya 

Dönem Başkanlığı 
Kapsamında 

Düzenlenen “Kadınların 
Güçlenmesine İlişkin 

G20 Çevrimiçi Bakanlar 
Konferansı’na Katıldı

Kadına Yönelik 
Şiddetle 

Mücadele 
2022 Faaliyet 

Planı İzleme 
Toplantısı 

Yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, G20 Endonezya dönem başkanlığı kapsamında 
düzenlenen Kadınların Güçlenmesine İlişkin G20 Çevrimiçi Bakanlar Konferansına 
konferansa video mesaj ile katıldı. Kadınların ekonomide, her geçen gün artan sayılarıyla 
iş dünyasının çeşitli sektörlerinde yer aldığını belirten Bakan Yanık, istihdamda güç ve 
etkilerini artırarak büyüme oranlarını dikkate değer şekilde etkilediklerini söyledi

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Kadına yönelik şiddetle mücadelede 
2021-2025 yılları yol haritasını belirleyen IV. Ulusal Eylem Planı kapsamında Kadına 
Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planının ilk altı ayını kapsayan izleme raporu 
toplantısı bakan yardımcılarının katılımıyla gerçekleşti

Kadınların, çalışma hayatına yüksek oranda katılım sağlamalarının ve aktif olarak girişimcilik 
faaliyetlerinde bulunmalarının, gelişen ekonomiler için stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan 
Bakan Yanık, insan kaynağı potansiyelini etkin hale getirmenin ve yeni iş sahaları oluşturmanın 
yolunun, kadınların girişimciliğinin teşvik edilmesinden geçtiğini ifade etti. Bakan Yanık, kadın 
girişimcilerin bazı sorunlarla karşılaşabildiğini, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu sorunların 
başında finansal kaynak bulmakta yaşanan güçlükler ile sermaye yetersizliğinin geldiğini vurguladı. 
Ayrıca kadın girişimcilerin büyük bir bölümünün, aile ve iş yaşamı arasındaki dengeyi kurmak için 
ekstra çaba harcamak zorunda kaldığını belirtti.

2022 yılı ilk çeyrek döneminde, işveren ve kendi hesabına çalışanlar içindeki kadın oranının yüzde 16,7 
olduğunu dile getiren Bakan Derya Yanık, kadın girişimci sayısının arttırılması ve kadın girişimcilerin 
desteklenmesinin büyük önem arz ettiğini bildirdi. 11. Kalkınma Planı (2019-2023) ve Kadının 
Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2018-2023)  gibi dokümanlarla kadın girişimciliğinin 
güçlendirilmesinin hedeflendiğini ifade eden Yanık, kadın girişimciliği kapsamında yer alan diğer 
çalışmalara da değindi. 

“Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Seminerleri” ile 2017 yılından bugüne 
kadar 81 ilde, 215 etkinlik ile 742.288 kişiye ulaşıldığını ve söz konusu etkinliklerin devam ettiğini 
ekledi. Bakan Yanık, Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolünün 2 yıl süre ile 
uzatıldığını ve protokolün uygulanmasına rehberlik etmesi amacıyla İl Müdürlükleri için Uygulama 
Esasları oluşturularak ve 81 il ile paylaşıldığını ifade etti. Kadın Kooperatifleri Çalışma Grubu’nun 
81 ilde önemli çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Bakan Yanık, kadın kooperatifçiliği alanında iş 
birliği ve diyaloğu geliştirmek, farkındalık yaratmak ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla 
“Kadın Kooperatifleri Bölgesel Buluşmalarının gerçekleştirildiğini belirtti. Son olarak “Kadınların 
Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi’ne değinen Bakan Yanık, kadınların daha fazla yenilikçi 
fikirler geliştirebileceğine ve fırsatları değerlendirerek başarılı birer girişimci olabileceklerine 
duyduğu inancı vurgulayarak, konuşmalarına son verdi.

2022 Yılı Faaliyet Planı’nın ilk altı ayını kapsayan izleme raporunun değerlendirildiği toplantı Aile ve 
Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü başkanlığında Adalet, İçişleri, Milli Eğitim Bakan 
Yardımcıları ile Diyanet İşleri Başkan Yardımcısının katılımıyla yapıldı. Toplantıda, ilgili kurumların 
2022 yılında ilk altı aylık faaliyetlerine ilişkin çalışmaların sunumu gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2022 yılının ilk yarısında hayata geçirilen faaliyetler değerlendirildi, kadına yönelik 
şiddetle mücadelede sıfır tolerans ilkesi çerçevesinde önümüzdeki süreçte öncelikli konuların 
belirlenmesine yönelik istişarelerde bulunuldu.
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Kadınların 
Kooperatifler 

Yoluyla 
Güçlendirilmesi 

Projesi 
Kapsamında 

Çalışmalar 
Devam Ediyor

KKTC Heyeti 
Kadının 

Statüsü Genel 
Müdürlüğüne 

Çalışma Ziyareti 
Gerçekleşti

Kadın kooperatiflerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi yoluyla kadınların 
güçlendirilmesini amaçlayan proje kapsamında faaliyetler, Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliğiyle yürütülüyor

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında İktisadi ve 
Mali İş Birliği Anlaşması hakkında istişarelerde bulunmak üzere KKTC heyeti tarafından 
ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştirildi

Proje kapsamında 30 pilot ilde yapılması planlanan Yerel Paydaş toplantılarının üçüncüsü, 23 
Isparta’da gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmalarını; Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser 
Ustaoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Sürur Kır ve Isparta Valisi Aydın 
Baruş gerçekleştirdi.

Kadın kooperatiflerini güçlendirmeye 
yönelik il yol haritalarının ve 
faaliyet planlarının hazırlanmasının 
hedeflendiği toplantıda kamu 
kurumları, yerel yönetimler, kadın 
kooperatifleri, kooperatif birlikleri, 
tedarik zincirindeki firmalar, 
kooperatiflerle çalışan akademisyenler 
ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun 
katılımıyla grup çalışmaları ve 
sunumlar yapıldı. 

Proje kapsamında kadın 
kooperatiflerine danışmanlık hizmetleri 
verilmesi çalışmaları başlatıldı. Bu 
çerçevede, projenin 30 pilot ilinde 
faaliyet gösteren ve danışmanlık 
hizmeti alacak 60 kadın kooperatifinin 
yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla 
talep ettikleri danışmanlık hizmetlerini 
değerlendirmek üzere her bir 
kooperatifle çevrimiçi toplantılara 
devam ediliyor.

Çalışma ziyareti kapsamında Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu ve uzmanlar tarafından 
genel müdürlüğün çalışmalarını içeren sunumlar yapıldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın 
Girişimciler Kurulu, Altıneller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile Ankara ŞÖNİM ziyaretleri 
gerçekleştirilerek çalışmalar hakkında kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı.
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 Bakan Derya 
Yanık: “Türkiye 

Aile Destek 
Programında 

bugüne kadar 
427,9 milyon 

TL ödeme 
gerçekleştirdik”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programında ilk 
etapta başvurusu onaylanan yaklaşık 831 bin haneye toplamda 427,9 milyon TL ödeme 
gerçekleştirdiklerini duyurdu

Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yeni hayata geçirilen Aile Destek Programına 
ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yanık, Türkiye Aile Destek Programına başvuruların e-Devlet üzerinden ve Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapıldığını ve yeni başvuruların sürdüğünü 
hatırlattı.

Türkiye Aile Destek Programında bugüne kadar 4 milyon başvuru yapıldığını bildiren Bakan 
Yanık, “Bu kapsamda 1,6 milyon haneye SYDV’lerimiz aracılığıyla hak sahipliği verildi. İlk aşamada 
başvurusu onaylanan yaklaşık 831 bin haneye toplamda 427,9 milyon TL ödeme gerçekleştirdik. 
Geriye kalan hanelerimize ise ödemelerimizi önümüzdeki süreçte yapacağız. Böylece hak sahipliği 
kararı verilen toplamda 1,6 milyon hanemize ödemelerimizi gerçekleştirmiş olacağız. Türkiye Aile 
Destek Programımıza gelen başvuruları ivedi bir şekilde inceleyeceğiz ve vatandaşlarımızın bu 
desteğimizden istifade etmesini sağlayacağız” dedi.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yapılan sosyal yardımlara bir yenisini daha eklediklerinin 
altını çizen Bakan Yanık, “Türkiye Aile Destek Programımız ile gelişen ve büyüyen Türkiye’mizin 
refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda 15 milyar TL’lik bir kaynağı 
vatandaşlarımızla buluşturmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

İhtiyaç sahibi vatandaşları küresel ekonomik dalgalanmalardan etkilenmemeleri için tüm 
gayretleriyle koruyacaklarını kaydeden Bakan Yanık, şunları söyledi:

“Desteğimizi hayata geçirirken faydalanıcı yelpazesini oldukça geniş tuttuk. Bu doğrultuda 
Türkiye Aile Destek Programına hanede yaşayan sayısı fazla olan düşük gelirle çalışan, emekli 
ve emeklilerimizin dul ve yetimlerini de dahil ettik. Genel şartları taşımaları ve hanede kişi başına 
düşen aylık gelirin net asgari ücretin 1/3’ünden az olması şartıyla SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı 
emeklileri ile bunların dul ve yetimleri faydalanabilecek. Yine, genel şartları taşımaları ve hanedeki 
kişi başı düşen gelirin net asgari ücretin 1/3’ünden az olması koşuluyla özel sektör çalışanları, 
esnaf, sanatkâr ve diğer çalışanlar da desteğimizden yararlanabilecek.”

Destek programı kapsamında gerekli şartları karşılayan ihtiyaç sahibi hanelere bu desteği 
sunacaklarını belirten Bakan Yanık, haneleri 12 ay boyunca süreli ve düzenli olmak üzere 
destekleyeceklerini söyledi.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında, “Hanede kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari 
ücretin 1/3’ü yani; 1.833,45 TL’nin altında olması durumunda dâhil olunan gelir aralığına göre, 
haneye aylık 450, 500, 550 veya 600 TL olmak üzere destek vereceğiz. Şartların sağlanması 
halinde verilen destek yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişecek” diye konuştu.

Destek 12 ay boyunca
sürecek

Desteğe tüm kesimler
dahil edildi
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 Bakan Derya 
Yanık: “71 yeni 

Aile Destek 
Merkezi (ADEM) 

ve 12 yeni Sosyal 
Destek Merkezi 

(SODAM) 
açacağız”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadınların ve Roman vatandaşların kişisel 
ve mesleki gelişimlerine katkı sağlaması için bu yıl içerisinde 71 yeni Aile Destek Merkezi 
(ADEM) ve 12 yeni Sosyal Destek Merkezi (SODAM) açacaklarını açıkladı. Bakan Yanık, 
bu merkezlerden daha fazla kadının yararlanabilmesi için kreş imkanının da olacağını 
bildirdi

ADEM ve SODAM’larda kadınlara ve Roman vatandaşlara yönelik psikososyal, sosyokültürel, 
mesleki gelişim ve kişisel gelişim konularında kurs ve eğitimler verildiğini belirten Bakan Yanık, 
“İhtiyaçlar doğrultusunda ülke genelinde ADEM ve SODAM’ların yaygınlaştırılmasına devam 
edeceğiz” dedi.

Başta kadınlar olmak üzere vatandaşların ekonominin içinde aktif yer almasını hedeflediklerini ve 
bu amaçla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Bakan Yanık, “Güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve 
kapsayıcı kalkınma için kadınların eğitim ve ekonomik teşvikler ile desteklenmesi kaçınılmaz. Bu 
kapsamda kadınların ve Roman vatandaşların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlaması için 
bu yıl içerisinde 71 yeni Aile Destek Merkezi (ADEM) ve 12 yeni Sosyal Destek Merkezi (SODAM) 
açacağız. Bu merkezlerimizden daha fazla kadının faydalanabilmesi için ayrıca kreşlerimiz de 
bulunacak” dedi.
Aile Destek Merkezleri’nin 2012 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini kaydeden Bakan Yanık, 
“ADEM’lerimizde kadınların psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda 
bulunacak kurs ve eğitimler veriyoruz” ifadelerini kullandı.

ADEM’lerde kadınların mesleki ve kişisel gelişimlerinin yanı sıra aile içi iletişim, temel afet 
bilinci, sağlıklı beslenme ve çocuk haklarına dair eğitimlerin de bulunduğunu belirten Bakan 
Yanık, “Bugüne kadar 2,7 milyon kadın ADEM’lerden eğitim aldı. 2021 yılı sonu itibarıyla faaliyet 
gösteren 256 ADEM’imizin sayısını artırıyoruz. Bu doğrultuda 71 yeni ADEM daha açarak aile 
odaklı hizmetimizi sürdürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

2,7 milyon kadın ADEM’lerden 
faydalandı

12 Sosyal Dayanışma Merkezi 
Açılacak

Bakan Yanık, ADEM’lerde verilen diğer eğitimlerin bilgisini ise şu şekilde paylaştı:

“Merkezlerimizde en fazla el sanatları, kuaförlük ve giyim kursları rağbet görüyor. Bunlara ek olarak 
Halk Eğitim Merkezlerinden gelen usta öğreticiler tarafından terzilik, aşçılık, bilgisayar, okuma-
yazma, halı dokumacılığı, yabancı dil, yağlı boya, satranç kurslarının yanı sıra müzikal, kültürel, 
sosyal ve sportif kurslarımız da bulunuyor.”

Bakan Yanık, ADEM’lerin yanı sıra yeni Sosyal Dayanışma Merkezleri (SODAM) açarak, Roman 
vatandaşların hizmetine sunacaklarının bilgisini verdi.  SODAM’ların 2014 yılından itibaren aktif 
olduğunu belirten Bakan Yanık,  bu merkezleri Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı 
bölgelerde açtıklarını söyledi.

SODAM’ların Roman vatandaşların toplumsal entegrasyonlarını sağlamak üzere psikososyal, 
sosyokültürel, mesleki, sanatsal ve kişisel gelişimlerini sağlamaya yönelik faaliyet gösteren 
merkezler olduğunu kaydeden Bakan Yanık, “Özellikle ihtiyaç sahibi kadınlarımızın sosyal 
gelişimlerine katkıda bulunabilecek ortamları oluşturuyoruz. Bu kapsamda faaliyet gösteren 35 
SODAM’a 12 tane daha ekleyerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

SODAM’larda Roman vatandaşların psikososyal, sosyokültürel, mesleki, sanatsal ve kişisel 
gelişimlerine katkıda bulunacak çeşitli kurs ve eğitim programları düzenlediklerini ifade eden 
Bakan Yanık, “Sayısını 47’ye çıkaracağımız Sosyal Dayanışma Merkezimiz (SODAM) ile Roman 
vatandaşlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Merkezlerimizde kuaförlük, 
terzilik, aşçılık, okuma-yazma, halı dokumacılığı gibi kurslar düzenliyoruz. Kurs sonrasında, Milli 
Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriyoruz. Ayrıca müzik, resim başta olmak üzere kültürel, sosyal 
ve sportif kurslar da bulunuyor. Bugüne kadar 330 bin Roman vatandaşımız SODAM’larımızdan 
faydalandı” dedi.
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 Kıbrıs Gazileri 
Uğruna 

Savaştıkları 
Toprakları 
Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının organizasyonu kapsamında Türkiye’nin 7 
bölgesinden Kıbrıs Barış Harekatı’na katılmış 7 Kıbrıs gazisi ziyaretlerde bulunmak ve 
gençlerle bir araya gelmek amacıyla KKTC’ye gitti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 
organizasyonla Türkiye’nin 7 bölgesinden Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan 7 Kıbrıs gazisi uğruna 
savaştıkları topraklara ziyarette bulundu.

Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce şehit yakınları ve gazilerin ekonomik, sosyal ve 
kültürel yönden desteklenmesine yönelik etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda “Kıbrıs Gazilerimizin 
Kıbrıs Gençleriyle Mavi Vatan Buluşması” konulu proje hazırlandı.

Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Şemseddin Yalçın “Bu projemiz ile savaşa katılarak gazilik 
unvanı alan ve Türkiye’nin farklı coğrafyalarında yaşayan gazilerimiz ile Kıbrıs’ta yaşayan gençlerin 
bir araya getirilmesini hedefliyoruz. Ayrıca savaşın yapıldığı yerlerin ziyaret edilmesi ve geçmişten 
kalan izlerin, zorlukların, kahramanlıkların hafızada tazelenmesi, yaşananların genç kuşaklara 
aktarılması amacıyla toplumsal bilinç ve duyarlılığın harekete geçirilmesi de bizim için önem taşıyor.” 
dedi.

Bu kapsamda düzenlenen etkinlik çerçevesinde Türkiye’nin 7 bölgesinden Kıbrıs Barış Harekâtı’na 
katılmış 7 gazi KKTC’ye gitti. Gazilere Şemseddin Yalçın da eşlik etti.

Ankara, Antalya, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Malatya ve Samsun’dan katılan Kıbrıs gazileri, uğruna 
gazi oldukları toprakları yıllar sonra yeniden ziyaret etmenin heyecanını yaşadı.

KKTC’de iki gün süren program kapsamında gaziler devlet erkanına ziyarette bulundu. Gaziler Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile 
görüştü. 

Kıbrıslı gençlerle söyleşide bir araya gelerek anılarını, yaşadıklarını paylaşan gaziler Boğaz Şehitliği, 
1974 Harekâtı Karargâhı, Hz. Ömer Türbe ve Mescidi ile Girne, Gazimağusa, Maraş ve Lefkoşa’da 
çeşitli yerleri ziyaret etti. 
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