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Bakan Derya Yanık: 
“Sosyal yardımları 

arz odaklı hale
dönüştürdük”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ulusal Hane Ziyareti Programı’nın ilk 
bölümünü kasım ayına kadar tamamlamayı planladıklarını belirterek, “Biz sosyal 
yardımları talep odaklı olmaktan çıkardık, arz odaklı hale dönüştürdük. Toplamda 15 bin 
personelimiz aracılığı ile bütün hanelere girmeyi hedefliyoruz.” dedi

Bakan Derya Yanık, Bakanlığın yeni sosyal yardım politikası ile ilgili DHA muhabirine açıklamalarda 
bulundu. Bakan Yanık, 18 Temmuz 2022 tarihinde ‘Bir Mektupla Ulusal Hane Ziyareti’ programını 
başlattıklarını, programa onay veren, programın bütçesini, gerçekleşmesini onaylayan makamın 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi. Yanık, “Normal şartlarda biz hane ziyareti 
programımızı iki birimimiz üzerinden, iki farklı nokta üzerinden yapıyoruz. Birisi sosyal hizmet 
merkezlerimiz, öbür birimimiz de Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı personelinin yaptığı hane 
ziyaretleri. Biz geçtiğimiz yıl dedik ki; madem iki birimimiz saha ziyaretleri yapıyor, ayrı ayrı yapıyor, biz 
bunu birleştirelim. Ulusal hane ziyaretinde tek bir form üzerinden, hem birimlerimizin çalışmalarını 
kolaylaştırmak ve hızlandırmak, hem de girilmemiş bir hane bırakmamak için 85 milyon insanımızın 
tamamına bir şekilde ulaşıp, ‘bir ihtiyacı var mı, bir sosyal desteğe ihtiyacı var mı, sosyal yardıma 
ihtiyacı var mı?’ bunu tespit etmek. Dolayısıyla bu program aslında geçtiğimiz yıldan beri üzerinde 
çalıştığımız ve ön hazırlıklarını tamamladıktan sonra da hayata geçirme aşamasına getirdiğimiz bir 
program.” dedi.

Bakan Yanık, ‘Ulusal Hane Ziyareti Programı’ ile talepleri vatandaşın hanesine giderek tespit ettiklerini 
aktararak, “Biz sosyal yardımları talep odaklı olmaktan çıkardık, arz odaklı hale dönüştürdük. Bu, 
vatandaşın kendisinin bir ihtiyacı olduğunda sosyal yardım talebini gelip iletmesi değil, bizim 
vatandaşın kendisine, ailesine, hanesine giderek; ‘burada ne var, engelli var mı, yaşlı var mı, işsiz var 
mı, sosyal yardım ihtiyaçlısı var mı, çocuk var mı, çocuğun eğitim ihtiyacı karşılanıyor mu, herhangi 
bir istismar, şiddet, kötü muamele var mı?’ diye durum tespiti yapmamız demek. Buna ilişkin, 
psikososyal desteğini hemen arkadaşlarımız organize ediyorlar. Nedir bunlar? Bizim bakanlığımızın 
yapacağı işlerse bunları hemen yerine getiriyoruz. Örneğin sağlık ihtiyacı var; Sağlık Bakanlığı ve 
sağlık kuruluşları ile ilgili gerekli temasları sağlayarak yönlendiriyoruz.

“Biz bir vakıf medeniyetinin
çocuklarıyız”

“Ana sınıfı desteği 
sağlıyoruz”

İşe ihtiyacı olanı İŞ-KUR’a yönlendiriyoruz. Bunun gibi kurum ve kuruluşlara vatandaşı yönlendiriyoruz. 
Süreci bu şekilde yönetmiş oluyoruz.” diye konuştu. Ulusal hane ziyareti programıyla, bakanlığa 
bağlı 15 bin personel aracılığıyla bütün hanelere girmeyi hedeflediklerini kaydeden Bakan Derya 
Yanık, “2022 Ekim-Kasımı gibi ilk ulusal hane ziyaretimizi tamamlamış olmayı hedefliyoruz. 
Bütün hanelerimizin ihtiyaçlarını tespit edip gerçekçi bir biçimde değerlendirip hizmetlerimizi 
oluşturacağız.” ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı programa çeşitli çevrelerden gelen 
eleştirilerle ilgili de “Hükümetin başı olarak, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın bizim bakanlığımızın yaptığı bir çalışmada, ziyaret edeceğimiz hanelere bir 
mektupla ulaşmasından daha doğal ne olabilir. Bunu çok farklı aksettiler. Bir kısmını bizim yaptığımız 
çalışmaları bilmediğini varsayarak değerlendiriyorum. Ama bir kısmı da maalesef tamamen 
manipülatif habercilik gözeterek, programı bambaşka bir hüviyete büründürmek istediler. Biz de 
vatandaşımız da yaptığımız çalışmanın ne olduğunu gayet iyi biliyoruz.” dedi.

Bakan Yanık, Nisan 2022’de başlattıkları proje ile kronik rahatsızlığı nedeniyle cihaza bağımlı hasta 
vatandaşların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelere, ‘tıbbi cihaz elektrik tüketim desteği’ sağlamaya 
başladıklarını, sosyal yardım yararlanıcısı ailelerin 0-12 yaş arası diyabetik çocukları için de diyabet 
ölçüm cihazlarını önümüzdeki günlerde dağıtacaklarını kaydetti.

Bakan Yanık, yeni başlattıkları programlardan birisinin de 
anaokulu ve ana sınıfı desteği olduğunu vurgulayarak, “Bu 
Milli Eğitim Bakanlığımızla yaptığımız ortak bir çalışma. 
MEB’in anaokulu, ana sınıflarına başlayan 3294 Sayılı 
Kanun kapsamında yararlanıcı ailelerin ana sınıflarına 1 
aylık ücret ödemesi söz konusu. Sadece o ücretten dolayı 
çocukların ana sınıfına başlatılmadığını fark ettik. Bu 
çocukların tamamının ana sınıfı desteğini bakanlık olarak 
biz karşılayacağız. MEB bize bildiriyor. Biz o çocukların 
ana sınıfı ücretlerini otomatik olarak MEB’in hesabına 
yatırıyoruz. Okullaşma ne kadar erken başlarsa, çocukların 
okulda kalma süresi o kadar uzuyor. Ana sınıfı desteğini 
sağlıyoruz. Okula devam ederken sosyal-ekonomik destek 
sağlıyoruz. Birinci ve ikinci yarıyıl dönemlerinde eğitim 
desteklerini sağlıyoruz. Bunun yanında akut dönem 
ihtiyaçları olduğunda yine o ihtiyaçları sağlıyoruz ki 
çocuklarımız okulda kalsınlar. Çocuklarımız, eğitimlerini 
ara vermeksizin herhangi bir kesintiye uğratmaksızın o 
eğitim sürecini devam etsinler.” dedi.

Bakan Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı 
kapsamında 15 milyar liralık bütçe ile 4 milyon haneye ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Yanık, “12 
ay boyunca hane başı 450 ile 600 lira arasında destek sağlayacağız. Yıllık 5 bin 400 lira ile 7 bin 
200 lira arasında değişecek. Onlara göre kimine 450 lira kimine 600 lira şeklinde destek sağlamış 
olacağız” dedi.
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“Sosyal refahın paylaşımı”

Bakan Yanık, bu yaptıkları yardımlara ‘sosyal refahın paylaşımı’ dediklerini ifade ederek, şöyle 
konuştu:
“Bizim saha ziyaretlerimizde gördüğümüz husus; engelli yok, yaşlı yok hanede. Ama hanenin nüfus 
ve gelir dengesine baktığımızda onun bir parça desteklenmesi lazım. Şartlarının iyileştirilmesi lazım.

 Hiçbir mazereti yok; ama desteklenmesi lazım. Bizim aradığımız standart sosyal refaha yetişemiyor. 
O zaman dedik; ‘biz haneleri destekleyelim, bu ailelerimize bir parça omuz verelim.’ Türkiye Aile 
Destek Programı böyle çıktı ortaya. Program kapsamında ilk ödemelerimizi 29 Temmuz’da yaptık. 
İlk ödemede 831 bin 383 hanemize 427 milyon lira ödemişiz. Bu programa emekliler, çalışanlar, 
esnaf, zanaatkar ve özel sektör çalışanları da dahil edildi. Aylık kazanç ailelerin net asgari ücretin 
1/3’ünden az olacak. Kriterimiz sadece bu. Çalışıyor olması, emekli olması efendim özel sektörde 
çalışıyor olması önemli değil. Kişi başına düşen gelir hanede 1/3’ünden aşağıdaysa o zaman diyoruz 
ki ‘biz destekleyelim.’ Başvurular geldikçe de incelemeye, değerlendirmeye alıyoruz.”

Bakan Derya Yanık 
Amasya’da

Ziyaretlerde
Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak 
üzere Amasya’ya gitti. Merzifon SHM SOGEP Kurs Merkezi, Geleneksel Türk El Sanatları 
Müzesi ve müze bahçesindeki kadın kooperatifleri standını ziyaret eden Bakan Yanık, 
Fatma İpek Hakverdioğlu ve Deniz Tekbaş çiftinin nikâh merasimine de katılarak nikâh 
şahidi oldu

Bakan Yanık, kentteki temasları kapsamında Merzifon Sosyal Hizmet Merkezi SOGEP Kurs Merkezi’ni 
ziyaret etti. Burada kadın kursiyerlerle sohbet eden Bakan Derya Yanık, daha sonra Amasya Valisi 
Mustafa Masatlı’yı makamında ziyarette bulunarak, Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı.

Bakan Derya Yanık, daha sonra Yeşilırmak Çocuk Evleri Sitesi’ne giderek, burada çocuklarla bir 
araya geldi. Yanık, Çocuk Evleri Sitesi’nde çalışan personelle de bir araya gelerek hizmet içi toplantı 
gerçekleştirdi.

Bakan Yanık, daha sonra Amasya Belediyesine geçti. Belediye binası önünde kendisini karşılayan 
Fatma İpek Hakverdioğlu ve Deniz Tekbaş çiftini gören Bakan Yanık, nikah merasimine katılarak 
nikah şahidi oldu. Yanık, burada yaptığı konuşmada, “Gençler, inşallah birbirinizi hep bugünkü gibi 
seversiniz. Çünkü aile sadece bizim için değil, dünyada bütün toplumların en önemli kurumlarından 
birisi.” dedi.

Mutlu ailenin, mutlu toplum demek olduğunu 
vurgulayan Yanık, “Mutlu aile, mutlu çocuklar, mutlu 
bir gelecek demek. Güvene alınmış, teminat altına 
alınmış bir gelecek demek. İnşallah Deniz ve İpek 
çiftimiz çok mutlu olurlar. Rabbim onlara uzun, sağlıklı, 
huzurlu bir ömür nasip etsin. Ben evlilik cüzdanını damada veriyorum. Veriyorum ki bu cüzdanın 
kıymetini bil. Bilmediğin zaman koca bir Bakanlık arkanda. O yüzden evlenme cüzdanını Deniz’e 
vereceğim. İnşallah kıymetini bileceğinden hiç şüphem yok. Bizimkisi küçük bir latife. Hayırlı, uğurlu 
olsun.” diye konuştu. Bakan Derya Yanık, daha sonra Belediye Başkanı Mehmet Sarı’yı makamında 
ziyaret ederek bir süre görüştü.

“Mutlu aile, mutlu toplum 
demek”

831 bin 383 hanemize

ödedik427 Milyon lira
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“Kooperatif modelini önemsiyoruz ve 
çalışmalarımızı bu eksende sürdürüyoruz”

Stantları ziyaret ettikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, Amasya’nın, 
Anadolu’nun her şehri gibi son derece güzel ve etkileyici olduğunu söyledi. Kenti ziyaretlerinde, 
Bakanlıklarının bundan sonra Amasya ile ilgili yapacağı çalışmaları değerlendirdiklerini anlatan 
Yanık, “Bizim Bakanlık olarak ülkemizin değişik yerlerindeki ziyaretlerimizde gözetlediğimiz iki 
önemli husus var. Birincisi, Bakanlığımızın çalışmalarını yerinde görmek, incelemek, ikincisi ise 
vatandaşlarımızın taleplerini kendilerinden dinlemek.” diye konuştu.

Kadın kooperatiflerinin geliştirilmesini, kadınların kooperatifçilik yoluyla güçlendirilmesini, özellikle 
ev eksenli üretimin bir katma değere, bir ekonomik değere dönüşmesini çok önemsediklerini 
vurgulayan Yanık, şunları kaydetti:

“Kadınların kendi üretimlerini pazara çıkardıkları bir model olan kooperatif modelini önemsiyoruz ve 
çalışmalarımızı bu eksende sürdürüyoruz. Kooperatifçilik ilk başladığımızda hem sayıca hem içerik 
itibariyle daha belki amatör sayılacak bir çalışma biçimiyken bugün artık kadınlarımıza hem ürün 
çeşitliliği noktasında hem ürünlerin pazarlanması noktasında hem markalaşma süreci noktasında 
çok ciddi destekler sağlıyoruz. Sadece biz değil Ticaret Bakanlığımızla beraber yapıyoruz. Tarım 
ve Orman Bakanlığımızla yaptığımız çalışmalar var. Dolayısıyla bir ekip çalışması. Valiliklerimiz 
kooperatifçilik çalışmalarımıza, kadınların kooperatifçilik yoluyla desteklenmesi çalışmalarına hep 
destek verdiler.”

Bakan Derya 
Yanık Andırın’da 

“Ailemizin Çınarları 
Festivali”ne Katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ulusal Hane Ziyareti Programı kapsamında 
yaklaşık 26 milyon hanenin her birine ayrı ayrı ziyaretler gerçekleştireceklerini 
belirterek, “Evde yaşlı, engelli, çocuk, şiddet var mı bunların her birini tespit ediyoruz. 
Bizim Bakanlığın yapacağı hizmetse hemen yerine getiriyoruz. 10 bine yakın SYDV 
personelimiz, 5 bin de ASDEP personelimiz ile bütün sahaya dağılacağız. Hanelerin her 
birinde bu tetkikleri yeniden yapacağız. Böylece ihtiyacı olan vatandaşımızın ayağına 
giden bir sosyal devlet gereğini yerine getireceğiz.” dedi

Bakan Derya Yanık, Kahramanmaraş Büyükşehir 
Belediyesi, Andırın Belediyesi ve Akdeniz 
Kahramanmaraş Dernekleri Federasyonu iş birliğinde 
Andırın ilçesinde düzenlenen “Ailemizin Çınarları 
Festivali”ne katıldı.

Bakan Yanık, burada yaptığı konuşmada, 
Kahramanmaraş’ın şairler ve edebiyatçılar şehri 
olduğunu söyledi. AK Parti olarak temel hedeflerinin 
kapı kapı gezerek her vatandaşla yüz yüze temas 
etmek olduğunu ifade eden Yanık, sosyal devlet 
anlayışı kapsamında hizmeti vatandaşın ayağına 
götürdüklerini belirtti.

AK Parti iktidarları süresince Cumhuriyet tarihi boyunca 
yapılanlardan daha fazlasının hayata geçirildiğine 
tanıklık ettiklerini dile getiren Yanık, şunları kaydetti:

“Kahramanmaraş da bu hizmetlerden en fazla 
yararlanan illerimizin başında gelenlerden. AK 
Parti iktidarı süresince özellikle bizim Bakanlığımızı 
ilgilendiren sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar başlığı 
altında gerçekten çığır açan hizmetler gerçekleştirdik. 
Sosyal hizmet ve sosyal yardım mantığını değiştiren, 
hem de somut olarak sonuçları itibarıyla her bir başlıkta 
4-5 kat en az fark eden hizmetleri hayata geçirdik.”
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“Vatandaşın ayağına giden sosyal devlet 
olgusunu yerine getireceğiz”

Yanık, sosyal hizmet ve sosyal yardım mantığını değiştirdiklerini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bizim sosyal hizmetlerdeki esas farkımız talep odaklıdan arz odaklı sosyal hizmete geçiş oldu.  
Eskiden vatandaş bir hizmetini görmek, bir ihtiyacını görmek için kapı kapı kurumları gezerken biz 
artık vatandaşın ayağına gidiyoruz. Şimdi Ulusal Hane Ziyareti Programı başlattık. İnşallah 85 milyon 
vatandaşımızın, yaklaşık 26 milyon hanemizin her birine arkadaşlarımız gidecek. Evlerine gideceğiz. 
Evde yaşlı, engelli, çocuk, şiddet var mı bunların her birini tespit ediyoruz. Bizim Bakanlığın yapacağı 
hizmetse hemen yerine getiriyoruz. Ama bizim dışımızda olan bir şeyse ilgili kuruma hemen 
yönlendiriyoruz. Önümüzdeki günlerde bu program kapsamında 10 bine yakın Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı personelimiz, 5 bin ASDEP personelimiz toplam 15 bin personel sahaya 
dağılacak. 26 milyon hanenin tamamına gireceğiz. Böylece ihtiyacı olan vatandaşın ayağına giden 
sosyal devlet olgusunu yerine getireceğiz.”

Program kapsamında mehteran ve halk oyunları gösterisi düzenlendi, huzurevinde kalan yaşlılar 
mini konser verdi. Festival alanındaki stantları da ziyaret eden Bakan Yanık, daha sonra Mevlana 
İdris Millet Konağını ziyaret ederek, buradaki gençlerle sohbet etti. Bakan Derya Yanık, sonrasında 
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Bıçakçı’nın ailesine de ziyarette bulundu.
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Bakan Derya 
Yanık Tekirdağ’da 
2023’e Doğru Şehir 

Buluşmalarına 
Katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Ülke genelinde yürütmekte olduğumuz 
tematik ve kapsayıcı sosyal yardım programlarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 
2002’den 2022 Temmuz’una kadar yaklaşık 545 milyar lira sosyal yardım yapmışız.” dedi

Bakan Yanık, Tekirdağ’da düzenlenen “2023’e Doğru Şehir Buluşmaları” programına katıldı. Burada 
konuşan Bakan Yanık, Tekirdağ’ın ülkenin batıya açılan kapısı ve ticaret yollarının kesişme noktası 
olduğunu söyledi.
Ülkenin refahını arttırmanın, vatandaşların hayat standartlarını yükseltmenin, AK Parti iktidarının 
en temel gayesi olduğunu belirten Bakan Yanık, şöyle devam etti:

“20 yıllık zamanda Türkiye AK Parti iktidarının yarattığı farkı 81 şehrimizin her birinde, her birinde 
ayrı ayrı gördük. Bunu tecrübe edenler olarak burada teşkilatın içerisinde veya eskiden beri 
çalışmaların içerisinde olan arkadaşlarımız bilirler. Doğudan batıya, kuzeyden güneye, elhamdülillah 
bu iyileştirmenin bir tarafında olan insanlar olarak bunu bir şükür sebebi sayıyor. Gerçekten her bir 
şehrimizde 81 şehrimizin hepsinde AK Parti’nin izini, AK Parti’nin dokunuşunu, AK Parti’nin hizmet 
silsilesini görmek mümkündür. Her şehrimizi geliştirmek için özgün yatırımlar yaptık, destekler 
sağladık ve hizmetler verdik.”

Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’yi büyütmek, geliştirmek, 
kalkındırmak, zenginleştirmek için gece gündüz demeden canla başla çalıştıklarını dile getirdi.
2002 yılında çıktıkları bu yolculukta ülkenin her karış toprağına emek verdiklerini ve yatırım 
yaptıklarını anlatan Bakan Yanık, şunları kaydetti:

“Hem genel anlamda hem de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bizim çalışma alanımıza 
giren konularda birçok yeniliğe, hizmete ve yatırıma imza attık. Bunun en yakın şahidi olan 
şehirlerimizin birisi de şüphesiz Tekirdağ’dır. Özellikle sosyal hizmetler ve sosyal yatırımlar alanında 
yaptığımız çalışmalarla dünyaya örnek gösterilen ülkelerden birisi haline geldik. Bunu bir harcıalem 
cümle olarak söylemiyorum. Gerçekten yaptığımız sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar noktasında 
yaptığımız çalışmalarımız dünya çapında iyi örnek uygulamaların arasında gösterilen ödüllendirilen 
çalışmalar.”

Bakan Yanık, Balkanlar’da, Orta Asya’da, Orta Doğu ülkelerinden uzak doğuya kadar dünyanın birçok 
ülkesinde hizmetleri ve projeleri iyi uygulama örneği olarak kabul edilen bir Türkiye olduğunu aktardı.

Sosyal devletin gereklerini yerine getiren, toplumsal refahını katlamış bir Türkiye olduğunu anlatan 
Yanık, “Kişi başına düşen milli gelirini üç kat arttırmış bir Türkiye var. Vatandaşların kapı kapı dolanarak 
derdine çare bulmak için günlerini hatta belki de haftalarını harcadığı Türkiye şükürler olsun ki artık 
geride kaldı. Artık sadece kendi vatandaşının derdini değil tüm dünyanın derdini sırtlanacak kadar 
büyümüş insanlığa umut olmuş bir Türkiye var. Artık dünyayı etkileyen büyük krizlerde ve savaşlarda 
bile masadaki varlığıyla dengeleri değiştiren, yaptığı hamlelerle dünyayı büyük krizlerin eşiğinden 
döndüren bir Türkiye var.” diye konuştu.

Bakan Yanık, Ukrayna-Rusya krizinin çözülmesinin, dünyada 10 milyon insanı açlık tehlikesinden 
kurtardığını belirtti.

Çünkü Afrika’nın bazı ülkelerinin bütün tahıl ihtiyacını, bazılarının da önemli bir kısmını Ukrayna’dan 
aldığının altını çizen Bakan Yanık, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Eğer o tahıl oradan çıkamasaydı Afrika’da 10 milyon insan açlık tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Bizim için 
son derece sıradan bir ameliye gördüğümüz bu işler dünya için çok önemlidir. Birleşmiş Milletler’in, 
neredeyse aynı masanın etrafına bir ülkeyi Cumhurbaşkanımız, masanın etrafında topluyor. Bu çok 
önemli bir şey. Bunları tarihe bir not olarak düşmek ve hiç unutmamak gerekiyor. Türkiye bugün 
sadece kendisi için değil, kendisi için istediği iyilik halini bütün dünya için isteyen bir ülke ve bu iradenin 
başında da Sayın Cumhurbaşkanımız var. Özellikle bu süreçte saha çalışmalarımızda, vatandaşımıza 
çok açık bir biçimde tekrar tekrar hatırlatmamız gerekiyor. Bu çok basit bir iş değildi. Gerçekten çok 
büyük bir işti ama bizim için yani sıradan olaylarmış gibi Türkiye gündeminde değerlendirildi. Öyle 
değil, gerçekten dünyayı etkileyen, dünyada kriz çözen bir ülke hüviyetine şükürler olsun ki taşıyoruz.”

Bakan Yanık, AK Parti iktidarı döneminde sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar alanında büyük bir 
dönüşüme imza attıklarını söyledi.

“Hizmetlerimizi ve sosyal yardımlarımızı, desteklerimizi, talep odaklı bir anlayıştan, arz odaklı anlayışa 
çevirdik. Artık vatandaşlarımız kurum kurum, kapı kapı gezip hizmet talebinde bulunmuyor. Tam 
tersine biz vatandaşlarımızın kapısına giriyoruz.” diyen Bakan Yanık, vatandaşların ihtiyacını yerinde 
tespit ettiklerini kaydetti.

Vatandaşlara uygun hizmeti verdiklerini, gerekli desteği sağladıklarını aktaran Bakan Yanık, şu ifadeleri 
kullandı:

“Tekirdağ’da bakanlığımıza bağlı 6 sosyal hizmet merkezimiz var. Bu merkezlerimiz sayesinde 
hizmetlerimizi tek bir noktada toplamış ve vatandaşlarımıza tek bir noktadan hizmet dağıtımı yapmış 
oluyoruz. Ülke genelinde vatandaşlarımızın sosyal hizmetlere giriş kapısı niteliğinde 391 sosyal hizmet 
merkezini faaliyete geçirdik. Allah nasip ederse 2023 yılı sonu itibariyle de bu sayı 400’e yükseltmeyi 
hedefliyoruz.”

“Dünyayı büyük krizlerin eşiğinden 
döndüren bir Türkiye var”
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545 milyar liralık sosyal yardım
Bakan Yanık, milletin ürettiğini millete dağıtmaktan 
geri durmayacaklarını belirterek, sözlerini, 
“Muhalefetin bütün karşı duruşlarına rağmen 
bütün manipülasyonlarına rağmen biz milletten 
aldığımızı millete dağıtmaya devam edeceğiz. 
Bu anlamda 20 yıl boyunca milletimizin bize olan 
güvenini boşa çıkarmayacak şekilde çalıştık, hizmet 
ürettik. Sosyal hizmetleri ve sosyal yardımları daha 
önce cumhuriyet tarihinde görülmemiş şekilde 
çeşitlendirdik ve geliştirdik.” diye tamamladı.

Konuşmaların ardından Bakan Yanık, AK Parti’ye 
katılan vatandaşlara rozetlerini taktı.

Bakan Yanık, “2023’e Doğru Şehir Buluşmaları” 
programının ardından, Bir Umut Hayvanları 
Koruma Derneği tarafından sahipsiz hayvanlar 
konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla açılan 
“Kalbim Pati Pati Atıyor” fotoğraf sergisini gezdi.

Bakan Yanık daha sonra, Süleymanpaşa ilçesinde 
faaliyet gösteren mantı fabrikasının üretim 
tesislerini ziyaret etti. Fabrika yetkililerinden 
ürünler ve firma hakkında bilgi alan Yanık, burada 
çalışan kadınlarla da bir süre sohbet etti. Yanık, 
tesislerdeki incelemelerin ardından kadınlarla 
yemek yedi.

Tekirdağ programı kapsamında AK Parti Teşkilat 
Buluşması ve İstişare toplantısına katılan Bakan 
Yanık, ayrıca öğretmen ve okul aile birlikleri 
buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Yanık, Bakanlık olarak hizmetlerinin 
odağında her zaman aile olduğunu anlatarak, 
şöyle konuştu:

“Her hizmetimizi aileyi ön planda tutan ve ailenin 
güçlenmesini hedefleyen bir anlayışla planlıyor 
ve yürütüyoruz. 2002’de yalnızca 4 başlıkta olan 
sosyal yardım programlarımız bugün 49 ayrı 
başlıkta devam ediyor. Ülke genelinde yürütmekte 
olduğumuz tematik ve kapsayıcı sosyal yardım 
programlarıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 
2002’den 2022 Temmuz’una kadar yaklaşık 
545 milyar lira sosyal yardım yapmışız. Sosyal 
yardımların merkezi bütçe içerisindeki payını tam 
5 kat artırarak 2002’de yüzde 1,19 iken 2020’ye 
geldiğimizde bu oran yüzde 6,11’e yükseldi.”

Kadınların her zaman söz sahibi olmasının önemli 
olduğunu ifade eden Bakan Yanık, “Bu anlamda 
hem parti olarak, AK Parti’nin kuruluşundan bu 
yana Cumhurbaşkanımızın belediye başkanı 
olduğu günden bu yana kadınların siyasete, 
istihdama, sosyal hayata eğitime erişimiyle ilgili 
hassasiyetini ve bunun için verdiği çabayı hepimiz 
çok iyi biliyoruz. Gerek AK Parti iktidarları olarak, 
AK Parti iradesi olarak, parti teşkilatlarında, gerek 
parlamentoda ve gerekse hükümetlerimiz boyunca 
kadınların sosyal statüsünün yükseltilmesi ve 
şiddetle mücadele noktasındaki kararlılığımıza hiç 
ara vermeden devam ettik.” değerlendirmesini 
yaptı.
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Bakan 
Derya Yanık 
Malatya’da 

Ziyaretlerde 
Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Malatya’daki programı kapsamında çeşitli 
kuruluşları ziyaret ederek, huzurevi ve çocuk evi sakinleriyle bir araya geldi

Bakan Derya Yanık, Malatya’daki ziyareti kapsamında AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ile bir 
süre görüştü.

Daha sonra Malatya Valiliğine geçen Bakan Yanık, Şeref Defteri’ni imzaladı. Vali Hulusi Şahin’le 
görüşen Bakan Yanık’a kentte daha önce yapılan kazılarda bulunan “otlayan karaca mozaiği”ni 
simgeleyen plaket verildi.

Bakan Derya Yanık daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti.
Büyükşehir Belediyesi önünde bekleyen engelliler, ziyaret sonrası Bakan Yanık’a yaptıkları 
hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Bakan Yanık ardından Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş için Malatya Şehir Mezarlığı Kabristan 
Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Daha sonra Malatya’da huzurevi ve çocuk evi sakinlerini ziyaret eden Bakan Yanık, yoğun ilgileriyle 
karşılaştığı huzurevi sakinleriyle sohbet etti. Yanık, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, 
Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş’un şehit olduğu haberi ile kente girdiklerini, bu nedenle buruk bir 
program geçirdiklerini belirtti.

Malatyalı şehit Erkuş’a Allah’tan rahmet ailesine başsağlığı dileyen Yanık, “Bu buruklukla beraber 
oldukça verimli ve güzel bir Malatya ziyareti oldu. Sabahtan itibaren gerek belediyemizde, gerek 
Valiliğimizde aldığımız brifingler çerçevesinde şehrin genel değerlendirmesini, Bakanlığımızın 
hizmetlerini yerinde inceleme noktasında çalışma arkadaşlarımızla il müdürlüğümüzde beraber 
görüştük. Hem hizmetlerimizi yerinde incelemek noktasında hem bakanlığımızın önümüzdeki 
süreçteki çalışmalarını planlamak ve değerlendirmek noktasında çok verimli bir çalışma oldu.” 
ifadelerini kullandı.

Malatya’nın son derece önemli bir il olduğunu dile getiren Yanık, “Malatya hepimiz için son derece 
önemli bir il. Malatya özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nde eskiden beri ekonomisi ile insan kaynağı ile 
ticari hacmi ile ve terörün en şiddetli olduğu zamanlarda teröre geçit vermeyen kimliği ile bölgenin 
sigortası illerden birisidir. Bu anlamda biz de hizmetlerimizi planlarken şehrin demografisine, 
ihtiyaçlarına uygun şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” diye konuştu.

Kente Aile Destek Merkezi kapsamında 5 adet ADEM kuracaklarını aktaran Yanık, sözlerini şöyle 
tamamladı:

“Malatya bizi sever, AK Parti’yi sever, biz Malatya’yı severiz. O yüzden inşallah milletimizin bu 
teveccühünü karşılıksız bırakmayacak şekilde AK Parti olarak, AK Parti hükümeti olarak, bütün 
bakanlıklar olarak biz de dahil olmak üzere Malatyamıza en iyi şekilde, en güzel şekilde nasıl hizmet 
edebiliriz, bunun çalışmalarını yapıyoruz. Vatanımızın her bir köşesi cennet, her bir köşesi bizim için 
vazgeçilmez. Her birisi ile alakalı çalışmalarımızı planlıyoruz ve devam ediyoruz.”
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Bakan Derya 
Yanık Kanal 

7’de “Başkent 
Kulisi” 

Programına 
Katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardımlar konusundaki tartışmalara 
ilişkin, ‘Kitleleri yoksulluktan kurtarmıyorsunuz, bunun üzerinden de oy devşiriyorsunuz. 
Sosyal yardımla insanları tembelliğe alıştırıyorsunuz’ iddialarının doğru olmadığını 
vurgulayarak, “Sosyal yardımları son derece şeffaf ve tamamen ihtiyaç temeli üzerinden 
gerçekleştiriyoruz.” dedi

Bakan Yanık, Kanal 7’deki Başkent Kulisi programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu 
ve soruları yanıtladı. Sosyal devletin, istihdama katılamayacak, hayatını da başka türlü idame 
ettiremeyecek kitlelere sosyal yardımlarla insanca yaşama imkânı sunmakla yükümlü olduğunu 
belirten Bakan Yanık, bakanlık olarak bunu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sosyal yardım kullanıcılarının yüzde 82’sinin çocuklar, engelliler ve yaşlılardan oluştuğunu anlatan 
Bakan Yanık, istihdama katılabilecek yüzde 18’lik kesimi de İŞKUR ile yapılan mutabakat çerçevesinde 
yaşlarına, bilgi ve birikimlerine göre iş alanlarına yönlendirdiklerini ifade etti.

Bakan Yanık, “Kitleleri yoksulluktan kurtarmıyorsunuz, bunun üzerinden de oy devşiriyorsunuz. 
Sosyal yardımla insanları tembelliğe alıştırıyorsunuz” iddialarının doğru olmadığını vurgulayarak, 
sosyal yardımları son derece şeffaf ve tamamen ihtiyaç temeli üzerinden oluşturduklarını dile 
getirdi.

Artık sosyal yardımları “yoksulluk temelli” değil, “hak temelli” düşündüklerini aktaran Bakan Yanık, 
Aile Destek Programı kapsamında gelir gruplarına göre 450-600 lira arasında ek destek, ısınma ve 
elektrik tüketim gibi birçok destekte bulunduklarını kaydetti.

Doğal gaz ve kömür desteğinden bahseden Bakan Yanık, ısınma desteğini, bölgelerin sıcaklık 
durumlarına göre yaptıklarını belirtti. Bölgelere göre kışın uzunluğunun ve sertliğinin detaylı şekilde 
hesaplandığını dile getiren Bakan Yanık, şöyle devam etti:

“Hatta biz bu sene Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla şöyle bir ihtiyati tedbiri de aldık. Belki 
kömür tüketimi daha yoğunlaşabilir, bunun için tedarik noktasında bir marj koyduk kendimize, 
inşallah kış dönemine kadar kömürlerimizi kömür desteği sağladığımız, ısınma desteği sağladığımız 
vatandaşlarımıza temin etmiş olacağız. 2021’de 1 milyon 874 bin 806 haneye kömür desteği 
sağlamışız. Toplam 1 milyon 673 bin 757 ton kömür dağıtmışız. Doğal gaz desteği de 2022 yılı 
için yıllık 450 ila 1150 lira arasında, bu ısıl haritaya bağlı olarak tespit edildi. Orta noktamız Tokat. 
Tokat’tan doğu ve batıya doğru. Türkiye’de en soğuk iller Iğdır ve Ardahan. Buralardan başlayarak 
yılda 1150 lira ile daha batıya geldiğinizde Antalya’da 450 liralık destek şeklinde. Doğal gazda şu 
ana kadar müracaat edenler ölçeğinde 330 bin 804 haneye, mart-nisan döneminde 114 milyon lira 
ödemişiz. Ekim-kasım döneminde de ikinci başvuruları şu anda alıyoruz, almaya devam edeceğiz.

Bakan Yanık, Şubat 2019’da başlayan elektrik tüketim desteğinden düzenli sosyal yardım alan 
ailelerin yararlandığını belirterek, “2022 ağustos itibarıyla 2 milyon 101 bin 775 kişiye, 1 milyar 662 
milyon 659 bin 871 lira elektrik tüketim desteği sağlamışız.” diye konuştu.

Bakanlık olarak 9,5 milyon vatandaşın Genel Sağlık Sigortası primini ödediklerini anımsatan Bakan 
Yanık, Türkiye’de herkesin sağlık sistemi güvencesinde olduğuna dikkati çekti.

Sağlık raporu bulunan kronik hastalara ve hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara yüzde 5 
ek ödeme yapıyoruz.”

“2,5 milyon vatandaşımız düzenli olarak 
sosyal yardımlardan yararlanıyor”
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Bakan Derya Yanık
Aile Temasıyla Üçüncüsü 

Gerçekleştirilen 
Akademi Buluşmaları 

Toplantısına Başkanlık 
Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ücretsiz Aile Danışmanlığı uygulamasıyla 
bugüne kadar Türkiye genelinde 84 bin başvuruya hizmet sunduklarını bildirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, alanında uzman akademisyenlerle istişare 
mekanizmasını geliştirmek amacıyla düzenlenen “Akademi Buluşmaları” toplantısının üçüncüsü 
“aile” temasıyla gerçekleştirildi. Bakan Derya Yanık, burada yaptığı konuşmada, daha önce kadın ve 
çocuk temasıyla düzenlenen Akademi Buluşmalarının üçüncüsünü “aile kurumunun korunması ve 
güçlendirilmesi” ana başlığında gerçekleştirdiklerine işaret etti. Yanık, daha önceki buluşmalarda 
olduğu gibi bu toplantıda da verimli bir çalışmanın ortaya çıkacağına inandığını vurguladı.

Bakanlığın yaklaşık bir ay önce Aile Tarihinden Belgeler kitabını yayımladığını anımsatan Bakan 
Derya Yanık, kitapta Asurlar, Hititler döneminden kalma taş tabletlere yazılı evlilik sözleşmeleri, 
Bizans dönemi evlilik yüzükleri gibi Anadolu coğrafyasının tarihi dokusunu yansıtan birçok orijinal 
belge ve materyalin yer aldığını anlattı.

Bakan Yanık, kitapta ayrıca çocukların aşı sertifikaları, Hristiyan ailelerin vaftiz belgeleri, Musevi 
ailelerin “ketuba” olarak adlandırdığı nikah belgeleri, aile cüzdanlarının da bulunduğunu, bu kayıtlarla 
o dönemin aile hayatına bir projeksiyon tutulduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Belgeler arasında sadece aile kurma değil, sosyal yardım ve sosyal hizmetler anlamında ilham 
verici kayıtlar da var. Örneğin, 1800’lü yıllarda Afyonkarahisar’da bir Türk aileye, Trabzon’da bir 
Ortodoks aileye, Trablusgarp’ta bir Musevi aileye, İstanbul’da bir Ermeni aileye ‘tev’em maaşı’ yani 
ikiz çocukları dünyaya gelen ailelere ikiz çocuk maaşı bağlanmış. Biz bu yardımı günümüzde hala 
devam ettiriyoruz. Adı tev’em değil çoklu doğum yardımı olarak bugün hala bu yardım biçimi devam 
ediyor.”

Bakan Yanık, aile kurumu tarihinin özünde insanlıkla yaşıt olduğunu belirterek, ailenin, toplum 
sağlığını korumak ve toplum refahını yükseltmek açısından önemine dikkati çekti.

Ailenin fertlerine sunduğu değerler ve birliktelik duygusunun bireyin hayat mücadelesinde yol 
gösterici olması bakımından önemine değinen Yanık, “Hayatımızın ileride nasıl şekilleneceği de ilk 
etapta aile ocağında belirlenir.

 “Aile, toplumsal hayatımızın en kritik 
kurumlarından birisi”

“Sağlıklı ilişkilerin geliştirildiği aileyi 
kast ediyoruz”

“SHM’lerin sayısını yıl sonuna kadar 
400’e ulaştırmayı hedefliyoruz”

Toplum içerisinde sağlıklı ilişkiler kurmamızı sağlayan da yine burada öğrendiklerimiz, ailemizden 
aldığımız tecrübelerdir. Bu haliyle aile hem ilk sosyal çevremiz hem de dünya ile tanıştığımız ilk 
duraktır. Aile kurumunda yaşanacak zafiyetin topluma ve haliyle bireye sirayet etmemesi mümkün 
değildir.” değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal hizmet ve sosyal yardım programlarıyla aileler, çocuklar, kadınlar, engelli vatandaşlar, yaşlılar, 
şehit yakını ve gaziler gibi toplumun her kesiminin hayatına dokunduklarını dile getiren Yanık, “Her 
ne kadar dünya büyük bir hızla değişiyor olsa da aile hala önemini koruyan, toplumsal hayatımızın 
en kritik kurumlardan birisi. Bunun farkında olarak hizmetlerimizi yapılandırıyoruz ve aile odaklı 
modeller geliştiriyoruz.” diye konuştu.

Bakan Yanık, burada kastedilenin sağlıklı ilişkilerin geliştirildiği, bireye huzurlu ve güvenli bir yaşam 
alanı sunan aile kurumu olduğunun altını çizerek, şöyle dedi:

“Bizim aile tanımımız insanın içinde, güvende, mutlu, huzurlu olduğu, kişisel ve toplumsal gelişimini 
sağlayabildiği bir ailedir. Sağlıksız aileler ise sorunlu toplumların doğmasına ve çözülmesi gereken 
birçok probleme neden olurlar. Dolayısıyla aile vurgusunu yaptığımızda tercih ve işaret ettiğimiz 
ailenin hiç unutulmamasını istirham ediyorum.

Bu nedenle bireylerin risk altında bulunduğu, şiddetin ve istismarın yaşandığı aileler bizim örneğini 
verdiğimiz tanımın içine girmez. Bilakis, sağlıklı çözüm yolları ile bireylerin içinde bulundukları bu 
riskli ortamlardan uzaklaştırılmaları, kurtulmaları için gerekli çalışmaları yapmak da Bakanlığımızın 
sorumluluk alanında bulunuyor.”

Bakanlığın aile odakları hizmetleri hakkında 
bilgi veren Yanık, koruyucu, önleyici, 
destekleyici ve geliştirici hizmetler ile 
rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin 
bir arada sunulduğu Sosyal Hizmet 
Merkezlerinin (SHM) sayısının Türkiye 
genelinde 391’e ulaştığını söyledi.

Bakan Yanık, SHM’lerin sayısının yılsonuna 
kadar 400’e ulaştırılmasının hedeflendiğini 
vurgulayarak, Aile Eğitim Programı 
kapsamında da 2013’ten itibaren ülke 
genelinde 2,9 milyon vatandaşa eğitim 
sağlandığını kaydetti.
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“84 bin başvuruya ücretsiz aile 
danışmanlığı hizmeti sunduk”

Evliliğin sürdürülmesi, çocukların yetiştirilmesinde yaşanan muhtemel sorunların çözümüne katkı 
sağlamak için “Aile Danışmanlığı” hizmetini de sunduklarını anımsatan Yanık, şu değerlendirmede 
bulundu:

“Bu hizmetimizin kapsamı boşanma düşüncesinde olan çiftlerin süreci sağlıklı yönetebilmelerine 
destek olmayı da içeriyor. Bugüne kadar il müdürlüklerimizde görev yapan uzman personelimiz, 
psikolog, sosyal çalışmacı ve PDR mezunu danışmanlarımızla ülkemiz genelinde 84 bin başvuruya 
ücretsiz danışmanlık hizmeti sunduk.”

Bakan Yanık, dezavantajlı çocuklar için ailelere sağlanan “Sosyal Ekonomik Destek” (SED) hizmetine 
ilişkin de “Bu destekten 2002’de 11 bin 807 çocuğumuz faydalanırken 2022 yılı temmuz ayı itibarıyla 
ailesi yanında 147 bin 139 çocuğumuza destek oluyoruz. Bu kapsamda 2022 yılı temmuz ayı itibarıyla 
yaklaşık 1 milyar 754 milyon lira SED ödemesi yaptık. Sadece çocuklar için ailelere yaptığımız sosyal 
yardım miktarı.” dedi.

Yanık, SED’in yanı sıra şartlı eğitim yardımları, babası ya da annesi vefat etmiş çocuklar için yardımlar, 
anaokulu ve eğitim materyali destekleri gibi farklı kalemlerdeki imkanlarla çocukların ailelerinin 
yanında sağlıklı bir şekilde gelişmelerini ve büyümelerini sağlamak için çalıştıklarını vurguladı.

Bakan Derya Yanık
Yeni Medya Dili ve 

Aile Çalıştayı’na 
Katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, medyadan aile bütünlüğünü ve ailenin 
sürekliliğini teşvik eden, çocukların, gençlerin zihinsel ve ahlaki gelişimine olumlu yönde 
katkı sağlayacak bir yayıncılık anlayışı beklediklerini ifade ederek, “Aile dostu olarak 
ifade edebileceğimiz medya içeriklerinin üretilmesi, çoğaltılması ve aile dostu medya 
yaklaşımının benimsenmesi tüm kurum ve kuruluşlar olarak hepimizin görevidir.” dedi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından medyanın aile, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılar 
üzerindeki etkileri, yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi, kamu kurum ve 
kuruluşlarının politikalarına, sektör temsilcilerinin çalışmalarına yön verilmesi amacıyla “Yeni Medya 
Dili ve Aile Çalıştayı” düzenlendi.

Beyoğlu’ndaki bir otelde yapılan çalıştayın açılışında konuşan Yanık, ailenin toplumun temel birimi 
olduğunu, bireyin gelişimi ve topluma kazandırılması adına aile yapısının sağlıklı ve güçlü olmasının 
önemli olduğunu çünkü içinde yetişilen ailenin bireyi topluma kazandırdığını ifade etti.

Bakan Yanık, aile derken bireyi baskılayan, gelişimine zarar veren, sağlıksız bir işleyişe sahip 
aileleri kastetmediklerini, aileden kasıtlarının bireyi sağlıklı bir şekilde topluma kazandıran, sevgi ve 
saygının hakim olduğu, sosyalleşmenin ilk adımlarının atıldığı yer olduğunu söyledi. Aile kurumunun, 
değerlerin benimsenmesinde, yaşatılmasında ve yaygınlaştırılmasında önemli roller üstlendiğini 
aktaran Yanık, huzurlu bir toplumun ancak sağlıklı bir aile yapısıyla mümkün olduğunu kaydetti.

Ailenin, çevre ve okulun yanı sıra çocukluk çağlarından itibaren çocuğun eğitim ve sosyalleşmesinde 
önemli bir kurumken ilerleyen yaşla beraber yazılı ile görsel her tür medya ve internet etkileşimlerinin 
de bu sosyalleşmede çocuklar için önemli rol oynadığını anlatan Yanık, şöyle devam etti:

“Medyanın sosyalleşme sürecine etkileri çeşitli şekillerde tezahür edebiliyor. Yaşadığımız çağa artık 
dijital çağ diyoruz. Hız ve ulaşılabilirlik anlamında çok büyük imkanlara sahibiz. Fakat bu avantajın 
yanı sıra büyük risklerle de muhatabız. Teknolojik imkanlarla birlikte dünyaya dair algımız ve toplum 
sosyolojisi kaçınılmaz olarak değişti, dönüştü. Analog dünya artık geride kaldı. Şimdi bambaşka bir 
dünyayı tecrübe ediyoruz. Geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilen birçok ilişki, kendini ifade şekli, 
hizmet ya da alışveriş artık sosyal medyada ve diğer dijital platformlar üzerinden gerçekleştiriliyor. 
Dolayısıyla aslında medya da bir anlamda kabuk değiştirdi, farklılaştı ve birçok anlamda dönüştü. 
İnternet sunumunda başlardaki talep odaklı bir kullanımdan da arz odaklı bir kullanıma geçtik. Artık 
ihtiyacımız olan veya istediğimiz şey değil aslında bize sunulanları görüyoruz.”
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“Değer aktarımının yapıldığı ekranların 
içeriklerini yeniden konuşmalıyız”

“6-15 yaş grubunun yüzde 31,3’ü, günde 
yaklaşık 3 saatlerini sosyal medyada geçiriyor”

Bakan Derya Yanık, hayatın her alanında büyük bir dönüşümün tecrübe edildiğini, bu yeni dünyanın 
bir anlamda kendi değerlerini de ürettiğini söyledi. Hem ebeveynler hem de çocukların ekranlara 
bakarak geçirdiği sürelerin arttığından bahseden Yanık, bilgi ve haber alma, eğitim gibi çoğu temel 
iletişim ve bilgi aktarımının artık ekranlar aracılığıyla gerçekleştiğini dile getirdi.

Bu anlamda, değer ve kültür aktarımının büyük oranda medya aracılığıyla gerçekleştiğine şahit 
olunduğunu belirten Yanık, “Özellikle çocuklara ve gençlere, aslında genel olarak bütün bir topluma 
değer aktarımının artık ekranlardan yapıldığı gerçeğiyle karşı karşıyaysak o halde ekranların 
içeriklerini yeniden konuşmamız gerekiyor. Bu tecrübenin hem avantajlarını görüyoruz hem de 
dezavantajlarıyla yüzleşiyoruz. Hayatımızı kolaylaştıran alanları geliştirmenin yanı sıra risk ve 
tehlikelerle de mücadele etmek zorundayız. Tüm bu süreçlerde aile yapımızın hem olumlu hem de 
olumsuz etkilere açık olduğu gerçeğini her zaman dikkate almalıyız.” diye konuştu.

Derya Yanık, aileyi çocukların adabımuaşereti, nezaket kurallarını, değer yargılarını, empati kurmayı, 
paylaşmayı öğrendiği ortam olarak ifade etti. Bu aktarım içinde aile üyelerinin bir arada olmasının, 
ilişkiyi ve hayata karşı duruşu belirleyici bir faktör olduğunu vurgulayan Yanık, daha önce geleneksel 
yollarla kurulan aile içi ilişkilerin artık dijital platformlar üzerinden başka bir boyuta geçtiğini kaydetti.
Bazı araştırma verileri ve istatistiklerden bahseden Yanık, “Hanelerin internete erişim oranının 
2021’de yüzde 92’ye çıktığını görüyoruz. 6-15 yaş grubundaki çocukların yüzde 31,3’ü interneti 
sosyal medya için kullanıyor ve günde yaklaşık 3 saatlerini sosyal medyada geçiriyorlar. Sosyal 
medyada daha fazla vakit geçirmenin bir sonucu olarak çocuklarımızın aile üyeleriyle daha az vakit 
geçirdiklerini görüyoruz. Bu durum çocuklar kadar ebeveynler için de geçerli. Ekranlar ve kaynaklar 
farklı olsa da dijitalleşmenin aile içi iletişime etkilerini göz ardı edemeyiz.” dedi.

Medya kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte ailenin bir araya gelme sıklığının da azaldığını, bu 
noktada medyanın önemli bir sorumluluğun muhatabı olduğunu belirten Yanık, “Medyadan, aile 
bütünlüğünü ve ailenin sürekliliğini teşvik eden, çocukların, gençlerin zihinsel ve ahlaki gelişimine 
olumlu yönde katkı sağlayacak bir yayıncılık anlayışı bekliyoruz. Aile dostu olarak ifade edebileceğimiz 
medya içeriklerinin üretilmesi, çoğaltılması ve aile dostu medya yaklaşımının benimsenmesi tüm 
kurum ve kuruluşlar olarak hepimizin görevidir.” ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, ebeveynler ile özellikle çocuklar ve gençler açısından çok sıklıkla başvurulan, bir 
anlamda sosyalleşme ihtiyacının karşılandığı bir alanın, bu ihtiyaçları insanlık değerleri sistemi, 
manevi değerler çerçevesinde besleyecek bir alan haline getirilmesi gerektiğini kaydetti. Yanık, 
şunları söyledi:

“Ailenin kültürel gelişimine katkı sağlayan, aile içi iletişimi güçlendiren, toplumsal ve ahlaki değerleri 
gözeten yayınlar hepimizin sorumluluğudur. Medyada sunulan tüm içeriklerin ticari bir boyutunun 
olduğunun farkındayız. Karlılığın devamı ve izleyicinin beklentileri elbette içerikleri de belirleyecektir. 
Bu realiteyi de gözetmemek mümkün değil, gerçekçi değil. Fakat medyanın da bazı noktalarda 
elini taşın altına koyarak etik yayıncılık ilkelerini önemli görmesi gerekiyor. Bazı noktalarda bazı 
hassasiyetleri gözetmesi gerekiyor. Bu zorunluluk medyanın topluma ve değer sistemimize karşı 
ahlaki bir sorumluluğudur. Örneğin, haber değeri taşıyan bir cinayet, istismar veya taciz vakasının 
görmezden gelinmesi, yayınlanmaması düşünülemez. Bu durumun hem toplumun haber alma 
özgürlüğü açısından hem de medyanın bilgi verme görevi açısından değerlendirilmesi gerekiyor. 
Fakat bu vakanın ajite edici, açık şiddet barındıran, olayı tüm detaylarıyla adeta bir dizi formuna 
çevirerek aktaran veya özel hayatın gizliliğini ihlal eden bir şekilde yayınlanması haber alma 
özgürlüğünün ötesinde bir durumdur. Bu noktada yayıncılığın kamuya açık bir faaliyet olduğunu ve 
kamu yararını göz önüne almamız gerekiyor.”
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Aile Danışmanlığı 
İle 10 Yılda 85 

Bine Yakın 
Başvuru Sahibine 

Hizmet Verildi

Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı’ndan Roman 

Vatandaşlara Yönelik 
Yeni Strateji Belgesi ve 

Eylem Planı (2022-2030)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde başlatılan “Aile Danışmanlığı” hizmeti ile 
2012’den bugüne kadar 84 bin 808 başvuru sahibine ulaşıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan Roman vatandaşlara yönelik 
2022-2030 yıllarını kapsayacak yeni Strateji Belgesi ve Eylem Planının hedefleri belirlendi. 
Eğitim, istihdam, sağlık, barınma, sosyal yardım ve sosyal hizmet olmak üzere 6 farklı 
alanın yer aldığı yeni planda, Roman vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve 
hayat standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor

Aile bireylerini güçlendirmek, aile içi ilişkileri düzenlemek, aile bireylerinin iletişim, stresle baş etme, 
problem çözme becerilerini geliştirmek, evliliğin işleyişinde yaşanan ya da yaşanması muhtemel 
sorunların çözümüne destek olmak amacıyla Aile Danışmanlığı hizmeti veriliyor.

Aile Danışmanlığı ile aile üyelerinin, çeşitli sorunlarla başa çıkma becerilerini geliştirerek, ailenin 
tüm üyeleri için sağlıklı bir ortam sunması amaçlanıyor. Bakanlık tarafından 2012’den bugüne kadar 
gelen 84 bin 808 başvuru sahibine Aile Danışmanlığı hizmeti verildi. Türkiye genelinde, Aile ve 
Sosyal Hizmetler il müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerindeki (SHM) uzman personel aracılığıyla 
başvuran vatandaşlar, bu hizmetten ücretsiz faydalanıyor.

Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2022-2030) hazırlık sürecine ilişkin yol 
haritasını hazırlayan Bakanlık, öncelikle ilgili paydaşlarla çalıştaylarda bir araya geldi. Çalıştaylarda 
2016-2021 eylem planı kapsamında yapılan faaliyetler, güncel konular, sorunlar ve çözüm önerileri 
görüşüldü. Çalıştayların yanı sıra uluslararası sözleşmeler, eylem planları, ulusal mevzuat, ilgili 
Bakanlıkların stratejik planları ve üst politika belgeleri incelendi.

Aile Danışmanlığı hizmetinden yararlanmak için 18 Kasım 2019’dan itibaren e-Devlet üzerinden de 
başvuru yapanlarla irtibata geçilerek randevu verilmeye başlandı.

İl müdürlüklerinde veya SHM’lerde görevli, aile danışmanlığı sertifika eğitimleri ile temel ve süpervizyon 
eğitimlerini tamamlayan uzman meslek elemanları tarafından sunulan hizmetle, çiftlerin aile içi iletişim 
konularında yaşadıkları sorunlarla baş etmelerine destek olmak, sorun çözme yeteneklerini artırmak 
amaçlanıyor. Aile Danışmanlığı ile Boşanma Süreci Danışmanlığı ve Bireysel Danışmanlık olmak üzere 
3 temel başlık altında hizmet veriliyor. Danışmanlık, ilk, orta ve son olmak üzere genel anlamda 3 
ana bölüme ayrılıyor. İlk evre, aile bireyleriyle ilk temasın gerçekleştiği, aile ile ilgili temel bilgilerin 
toplandığı, ailenin mevcut dinamiklerinin ve fonksiyonlarının değerlendirildiği aşamayı oluşturuyor.

Orta evre, aile içinde değişim yönünde ilk evrede koyulan hedeflere ulaşmak için adımların atıldığı, 
yeni tutum ve davranışları denemek için aile bireylerinin motive edildiği ve bilgilendirildiği süreci 
içeriyor. Son evrede ise aile bireylerinin karşılıklı olarak elde ettikleri kazanımları nasıl sürdürecekleri ve 
gelecekte karşılaşacakları benzer zorluklarla nasıl başa çıkacaklarını belirlemek üzerine danışmanlık 
süreci yürütülüyor. Aile Danışmanlığı hizmetinden faydalananlar tarafından hizmetin değerlendirilmesi 
için “Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı Hizmetinin Değerlendirilmesi Projesi” kapsamında yapılan 
araştırmada, danışanların hizmetten memnuniyet oranı yüzde 90 olarak belirlendi.

Daha çok paydaşa ulaşabilmek için Roman vatandaşlara sunulan hizmetlerle ilgisi olan, Romanlara 
yönelik faaliyetler yürüten, Bakanlığın hizmet alanını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen kurum 
ve kuruluşlar tespit edilerek, görüş ve önerileri alındı. Tüm bu görüş ve öneriler ışığında stratejik 
amaçlar ve hedefler belirlendi, eylem planına ilişkin öneriler değerlendirildi.

Yeni Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nda, Roman vatandaşlara yönelik geliştirilecek politikalar eğitim, 
istihdam, sağlık, barınma, sosyal yardım ve sosyal hizmet olmak üzere 6 başlıkta ele alındı. Romanların 
talepleri doğrultusunda belirlenen hedeflerden bazıları şöyle:

Roman vatandaşlara yönelik yeni sosyal konut projesi gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, Türkiye genelinde 
Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgeler belirlenecek, oturulamayacak durumda olan veya 
kentsel dönüşüm kapsamına giren evlerde yaşayanlar için müstakil konut projeleri hayata geçirilecek. Bu 
konut projelerinin içerisinde ilgili kamu kurumları tarafından oluşturulacak Sosyal Dayanışma Merkezleri 
(SODAM) gibi birimlerle Roman vatandaşların hizmetlere erişimleri kolaylaştırılacak.

E-Devlet Üzerinden De Başvurulabiliyor 
İlgili yeni kamu kurum ve 
kuruluşların görüş ve önerileri alındı

Roman vatandaşlara yönelik yeni 
sosyal konut projesi gerçekleştirilecek
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Destekleme ve Yetiştirme Kursları açılacak. Okul öncesi eğitime erişimin artırılması amacıyla fiziksel 
imkânlar iyileştirilecek, Roman çocuklara yönelik sanatsal ve sportif faaliyetler düzenlenerek bu 
faaliyetlere katılımları artırılacak. Okullara yapılacak fiziksel iyileştirmeler ve ilave faaliyetlerle Roman 
çocuklar arasındaki devamsızlık sorununa çözüm bulunması hedefleniyor. Roman mahallelerinde 
Genç Ofisler kurulacak. Gençlerin 

Türkiye İş Kurumu hizmetlerinden Roman vatandaşların daha fazla haberdar olmaları ve erişimlerinin 
kolaylaştırılması amacıyla mahalle bazlı çalışmalar gerçekleştirilecek. Bu sayede Romanların iş arama 
süreçlerine katılımları kolaylaştırılacak. Roman vatandaşların istihdam edilebilirliklerini artırmak için 
bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitim kursları düzenlenecek. Ayrıca, Roman kadınların 
kooperatif kurmaları teşvik edilecek.

Roman çocuk ve gençlerin milli bilinç ve şuurla yetişmeleri amacıyla Çanakkale Savaşları Gelibolu 
Tarihi Alan Başkanlığına periyodik olarak ziyaretler düzenlenecek. Kamyon Tiyatro ile Romanların 
bulunduğu bölgelerde temsil verilerek onların kültür-sanat etkinliklerine erişimlerinin artırılması 
sağlanacak. Romanların yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde gezici kütüphaneler konumlandırılarak 
etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca, “Roman Ezgileri” temalı periyodik konserler düzenlenerek vatandaşlar 
arasındaki kaynaşma ve dayanışmanın artırılması sağlanacak.

Roman mahallelerinde 
Genç Ofisler kurulacak

Roman kadınların kooperatif 
kurmaları teşvik edilecek

Kültür-sanat etkinliklerine 
erişimleri artırılacak

ROMSİD Bursa 
İzleme Ziyareti 

Gerçekleştirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen ROMSİD Projesi kapsamında 4. 
İzleme Ziyareti Bursa’da gerçekleştirildi 

Programa, Genel Müdürlük uzmanlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Türkiye 
İş Kurumu, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve Çocuk 
Hizmetleri Genel Müdürlüğünden uzmanlar katıldı. Programın ilk gününde Aile ve Sosyal Hizmetler 
İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ziyaret 
edildi. Yapılan görüşmelerde vatandaşların gerek ROMSİD Projesi özelinde gerek diğer konularda 
dile getirdiği hususlar not edildi.

Programın ikinci gününde Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Yıldırım Şube İlçe Müdürlüğü, Mustafakemalpaşa 
Sosyal Hizmet Merkezi ve Mustafakemalpaşa Sosyal Dayanışma Merkezi ile toplantı gerçekleştirildi. 
Bu görüşmelerde kurum amirleri ile istişare yapılarak ROMSİD Projesinin sahadaki izleme ve 
değerlendirme dinamiklerine nasıl uyarlanması gerektiği, proje kapsamında oluşturulacak bilgi 
işlem altyapısı konusundaki öneriler görüşüldü. Bununla birlikte, hâlihazırda hazırlıkları devam eden 
Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında da görüş alışverişinde 
bulunuldu. 
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Aile 
Danışmanlığı 

Süpervizyon 
Eğitim 

Programı 
Tamamlandı

Uyuşturucu 
İle Mücadele 

Çalıştayı 
Ankara’da 

Gerçekleştirildi

Aile danışmanlığı hizmet kalitesinin artırılması ve aile danışmanlığı hizmeti sunan meslek 
elemanlarının yetkinlik ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla Aile ve Toplum Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü ile UNICEF iş birliğinde hazırlanan “Aile Danışmanlığı Süpervizyon 
Eğitim Programı” alanında uzman eğiticiler tarafından Ankara’da gerçekleştirildi

Polis Akademisi tarafından Ankara’da Uyuşturucu İle Mücadele Çalıştayı gerçekleştirildi

Eğitimlere 100 meslek elemanı katıldı. Eğitimle; danışma sürecini başlatma, danışma amaçları 
oluşturma, vakaya uygun kuram ve teknik seçme, uygulama ve danışma sürecini etkin şekilde 
sonlandırma becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.
 
Katılımcılara aile danışmanlığı temel beceri ve tekniklerini, bilimsel bir çerçevede aktarılarak, birey 
ve ailenin yaşamını iyileştirmeyi sağlayacak uygulamalar için temel aile danışmanlığı kuramlarına 
ve müdahale tekniklerine ilişkin bilgiler verildi.

Dört oturum şeklinde yapılan çalıştayın ilk ve ikinci oturumunda uyuşturucuyla mücadelede sorumlu 
kurumların faaliyetleri aktarıldı. Çeşitli kurumlardan katılım sağlayan konuşmacılar tarafından 
kurumları özelinde yapılan faaliyetler paylaşıldı. 

Üçüncü oturumda uyuşturucuyla mücadelede adli bilimsel yaklaşımlar, alanında uzman 
konuşmacıların sunumlarıyla gerçekleştirildi. Son oturumda ise uyuşturucuyla mücadelede sosyal 
ve psikolojik boyutları dile getirildi. Çalıştay, sonunda katılımcılara katılım belgesi verildi.
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Çocuk Hizmetleri  Genel Müdürlüğü 37Çocuk Hizmetleri  Genel Müdürlüğü36

 Aile ve Sosyal 
Hizmetler 

Bakanlığından 
Çocuklara 

Eğitim Paketi 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 2022-2023 eğitim öğretim yılına hazırlık kapsamında kırsal 
bölgelerdeki ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokula devam eden çocukları için “Eğitim ve Gelişim 
Destek Paketleri” dağıtılıyor. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanlığı İcraat Programı V. 180 Günlük 
Eylem Planı doğrultusunda geçen yıl 22 ilin kırsal bölgelerinde çocuklar için koruyucu ve önleyici 
hizmetler hakkında bilgilendirme yapılarak ihtiyaçların belirlendiği kaydetti. Olumlu geri bildirimler 
üzerine bu çalışmanın 51 ile yaygınlaştırıldığını ifade eden Bakan Yanık, çocuk koruma mobil ekipleri 
aracılığıyla kırsal bölgelerdeki çocukların koruyucu ve önleyici hizmetlere erişimini artırmaya ve 
fırsat eşitliği sağlamaya yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. 

Bakan Derya Yanık, bu kapsamda yeni eğitim öğretim yılı başlarken kırsal bölgelerdeki çocukların 
psikososyal ve akademik gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla “Eğitim ve Gelişim Destek Paketleri” 
hazırlandığını bildirdi. Bakan Yanık, “Okul hazırlıklarının sürdüğü bugünlerde Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı olarak çocuklarımızı kırtasiye, kitap yönünden de destekliyoruz. Eğitim ve Gelişim Destek 
Paketlerinin içine çanta ve kırtasiye malzemelerinin yanı sıra Bakanlığımızın hazırladığı Çocuk 
Dostu Kitap Listesi’ndeki kitaplardan da koyduk. Okula eksiksiz olarak başlamalarını istediğimiz 
çocuklarımıza başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum.” dedi. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan paketler 
Kars, Batman, Tunceli, Muş, Osmaniye, Sivas, Uşak, Kırşehir, Kütahya, Rize, Burdur, Siirt, Yozgat, 
Elazığ, Çanakkale, Çorum, Afyonkarahisar, Aksaray, Kırklareli, Kastamonu, Bayburt ve Şırnak’ın 
kırsal bölgelerindeki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına dağıtılıyor. Paketlerde sırt çantası, kalemlik, 
beslenme çantası, boya, defter, kalem gibi malzemelerin yanı sıra Bakanlık tarafından internet 
sitesinden ilan edilen Çocuk Dostu Kitap Listesi’nden çocukların yaşlarına uygun kitaplar da 
bulunuyor. 

Destek paketinde ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın çocuklara yazdığı mektup 
da yer alıyor. 

Bakan Yanık mektubunda çocuklara, “Merhaba arkadaşım, sana bazı küçük hediyeler gönderiyorum. 
Umarım onları beğenirsin. Ah! Kendimi tanıtmadım değil mi? Ben Derya Yanık. Senin ve ülkemizdeki 
tüm çocukların sağlıklı ve mutlu şekilde büyümesine destek olmak için çalışıyorum. Sizlere 
hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz imkanları temin etmek bizim de hayalimiz. Bunları birlikte 
gerçeğe dönüştüreceğiz. Bu güzel ülkede yaşayan her çocuğun eşit şartlara sahip olması, 
hiçbir çocuğun en temel haklardan mahrum kalmaması için çabalıyoruz. Bakanlık olarak daima 
sizin yanınızdayız. Ailenle birlikte mutlu olmanı, büyüdüğünde ülkemize hizmet bayrağını senin 
devralmanı umut ediyor, gözlerinden öpüyorum.” diye seslendi. 

Bakanlık tarafından hazırlanan eğitim paketleri kırsal bölgelerdeki ihtiyaç sahibi 
ailelerin çocuklarına dağıtılıyor. Bakan Derya Yanık, “Okul hazırlıklarının sürdüğü 
bugünlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak çocuklarımızı kırtasiye, kitap 
yönünden de destekliyoruz. Eğitim ve Gelişim Destek Paketlerinin içine çanta ve kırtasiye 
malzemelerinin yanı sıra Bakanlığımızın hazırladığı Çocuk Dostu Kitap Listesi’ndeki 
kitaplardan da koyduk.” dedi 

“Hayallerinizi gerçekleştirmek
hayalimiz” 
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Bakan Derya Yanık:  
“İhtiyaç Sahibi 

Ailelerimizin Çocukları 
İçin Eylülde 340 

Milyon 499 Bin TL SED 
Ödemesi Yaptık”   

Devlet 
Korumasında 

Yetişen 958 
Genç Kamu 

Kurumlarına 
Atandı 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için 
Eylül 2022’de toplam 340 milyon 499 bin TL Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi 
yapıldığını bildirdi

Derya Yanık gençlere “Bakanlık olarak sizlerin çocukluktan yetişkinlik çağlarına kadar 
her türlü ihtiyacınızı karşılamak, sizlerin sevinciyle sevinmek üzere çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.” diye seslendi 

Bakan Yanık, aile odaklı hizmet anlayışıyla çocukların öncelikle ailelerinin yanında büyümesini esas 
alan çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Çocukların ekonomik  nedenlerle  ailelerinden kopmasının 
önlenmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak SED hizmeti sunduklarını ifade eden 
Bakan Yanık, bu doğrultuda ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim 
masraflarını karşılayabilmeleri için her ay SED ödemesi yapıldığını kaydetti. Böylece çocukların 
ailelerinden kopmadan geleceğe sağlıklı şekilde hazırlanmalarına imkân sağlandığını belirten Bakan 
Yanık, “İhtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için eylül ayında toplam 340 milyon 499 bin TL Sosyal 
ve Ekonomik Destek ödemesi yaptık.” ifadelerini kullandı. 

SED hizmetinin sadece ekonomik desteği kapsamadığını vurgulayan Bakan Yanık, koruyucu ve 
önleyici bir hizmet modeli olan SED ile çocuklara psikolojik ve sosyal destek de verildiğini kaydetti. 
Bakan Yanık, “SED kapsamındaki çocuklarımız için birçok  etkinlik düzenliyoruz. Çocuklarımızı sosyal 
ve kültürel yönden de destekleyerek akranları gibi sosyal hayata katılmalarını amaçlıyoruz.” dedi. 

Bakan Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden 147 bin çocuğun yararlandığını bildirdi. 

Devlet korumasında yetişmiş 958 gencin kamu kurumlarına atanması dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi Sergi Salonu’nda kura töreni düzenlendi. 

Törende konuşma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bugünkü törende devlet 
korumasından yararlanmış 958 gencin atamasının yapılacağını söyledi. 

Bakanlık olarak çeşitli hizmet modelleri ile çocuklar için çözümler ürettiklerini belirten Yanık, 
bunlardan birinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde 19 
Aralık 2012’de “Koruyucu Aile” tanıtım toplantısıyla başlayan “Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri 
Projesi” olduğunu, proje ile koruyucu aile hizmeti alanında farkındalık oluşturduklarını ve binlerce 
çocuğun bu hizmetten yararlanmasını sağladıklarını ifade etti. 

Bugün, 7 bin 248 koruyucu ailenin yanında kalan 8 bin 746 çocuğun bakımını sağladıklarına işaret 
eden Yanık, Bakanlığın, çocuğun yüksek yararı odağında evlat edinme hizmetini de gerçekleştiren 
tek resmi aracı kurum olduğunu hatırlattı. Yanık, bugüne kadar 18 bin 716 çocuğun evlat edinme 
hizmetinden faydalandığını aktardı. 

360 bine yakın öksüz ve yetim çocuğa hizmet sunmak için de çalışmalara devam ettiklerini anlatan 
Yanık, şöyle konuştu: 

“78 bin 412 çocuğumuz Bakanlığımızın sosyal hizmet ve sosyal yardımlarından yararlanıyor. 
Gayemiz çocuklarımızı kendi ayakları üzerinde duracakları zamana kadar geleceğe hazırlamak ve 
desteklemektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla vurguladığı bir husus vardır. Bizim toplum olarak, 
millet olarak en önemli sermayemiz her zaman insan kaynağımız olmuştur. Toplumlar nitelikli insan 
kaynağı zenginleştikçe sağlıklı, huzurlu, mutlu ve geleceğe emin adımlarla yürüyen toplumlara 
dönüşebilirler. Sizlerin kişisel ve sosyal gelişiminizi desteklemek, toplumsal hayatın her alanına 
etkin katılımınızı sağlamak, bizim en önemli görevlerimiz arasında. Bu doğrultuda hükümet olarak 
en önde gelen gündemlerimiz arasında her zaman nitelikli insan kaynağımıza yani siz gençlere 
yatırım yapmak yer almıştır. Bizler de Bakanlık olarak sizlerin çocukluktan yetişkinlik çağlarına kadar 
her türlü ihtiyacınızı karşılamak, sizlerin sevinciyle sevinmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Bugüne kadar başarılarınızla gururlandık, sevincinizle sevindik. Bundan sonra da sizlerin hayata en 
iyi şekilde hazırlanması için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz.” 
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Gençlerden çok şey beklediklerini ifade eden Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Sizler kendi hikayesini kendi yazan çocuklarsınız. Kendi başarılarını kendisi şekillendiren 
çocuklarsınız. Dolayısıyla hem kurum bakımında devam eden kardeşleriniz açısından hem de genel 
olarak bütün gençlik için çok özel ve önemli bir örnek teşkil ediyorsunuz. Hayatınızın geri kalan 
kısmında ayakları üzerinde duran, kendi hayatını yöneten bireyler olarak devam etmeniz ama aynı 
zamanda arkanızdan gelen kardeşleriniz için de bir örnek teşkil etmeniz son derece önemli. Atama 
imkânı, sizin için hayatınızda belirsiz olabilecek bir noktayı belirli hale getirme imkanıdır. ‘Atama 
imkânı nasılsa var’ diye yeteneklerinizi, eğitim imkanınızı, eğitim hedeflerinizi küçültmeyin. Tam 
tersi, bir kamu hizmetine dahil olma, hayatını idame ettirme garantisi bulmak sizi kamçılasın, sizi 
teşvik etsin.” 

Konuşmaların ardından Yanık ve protokol üyeleri butona basarak, yerleştirme kura işlemini başlattı. 
Kurada ismi okunan gençlerden bazıları duygusal anlar yaşadı. 

Kura çekimi sırasında ismi anons edilen bir genç sahneye çıktığı sırada baygınlık geçirdi. Salondakilerin 
müdahale ettiği gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Bakan Yanık, tören kapsamında Çorum Çocuk Evleri’nde kalan Merve Karaköseoğlu’nun 
resimlerinden oluşan sergiyi gezdi. Ayrıca programda, devlet korumasından yararlanan gençlerden 
bazıları şarkı söyledi, folklor gösterisi sundu. 

“Sizin için hayatınızda belirsiz olabilecek 
bir noktayı belirli hale getirme imkanıdır” 

“7 bin 380 gencin özel sektörde 
istihdamını destekledik” 

“10 milli, 2 bin 172 lisanslı ve 3 bin 69 lisanssız sporcumuz bulunuyor” 

Bakan Yanık, bu yıl koruma altındaki çocukların üniversite sınavlarında da oldukça önemli bir başarı 
elde ettiğini belirterek, 312 gencin bir yükseköğretim programına yerleştiğini kaydetti.
 
Akademik başarının önemli olduğunu ama sadece akademik başarı değil sporda, kültürde, sanatta 
ve farklı alanlarda başarı gösteren gençleri, çocukları da desteklediklerini vurgulayan Yanık, onlarla 
gurur duyduklarını dile getirdi. 

Sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocukları ilgi ve yeteneklerine göre bir spor ya da sanat 
dalına yönlendirdiklerini aktaran Yanık, “Bugün koruma ve bakım altında bulunan toplam 5 bin 
241 çocuğumuz en az bir spor branşı ile uğraşıyor. 10 milli, 2 bin 172 lisanslı ve 3 bin 69 lisanssız 
sporcumuz bulunuyor. Sporcu çocuklarımız hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda 
başarılar elde ediyor. 2 bin 242 çocuğumuz ise birçok branşta kültürel ve sanatsal faaliyetlerde 
bulunup çeşitli müzik enstrümanlarını icra ediyor.” bilgisini paylaştı. 

Koruma altındaki gençleri iş ve meslek danışmanlarıyla çalışma hayatına hazırladıklarına dikkati 
çeken Yanık, çocukların bakım sonrası hayata uyum sağlamalarını kolaylaştırmak için “Yaşam 
Becerileri”, “Çalışma Hayatı ve Hukuk” gibi destek eğitimleri verdiklerini ifade etti. 

AK Parti hükümetlerinde 2003-2022 yıllarında toplam 36 bin 940 gencin kamuda istihdamını 
sağladıklarını belirten Yanık, yaptıkları düzenlemeyle istihdam hakkı olan çocukların bu haklarını kısa 
sürede kaybetmemeleri için başvuru süresini 2 yıldan 5 yıla çıkardıklarını, yerleştirme işlemlerinde 
yılda 1 kez yapılan kamu kurumlarına atama programlarını artık yılda 3 kez yaptıklarını anlattı. 

Gençlerin özel sektörde çalışmaları halinde işsizlik sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesi gibi 
SGK primlerinin tamamını işe giriş tarihinden itibaren 5 yıl süreyle ödediklerini aktaran Yanık, bu Özel 
Sektör İstihdam Teşviki uygulamasıyla bugüne kadar 7 bin 380 gencin özel sektörde istihdamını 
desteklediklerini, 13-18 yaş grubu çocukların kariyer planlamalarına destek olmak için İş ve Meslek 
Danışmanlığı Eğitimleri Projesi’ni de hayata geçirdiklerini vurguladı. 

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve İŞKUR iş birliğinde İş ve Meslek Danışmanlığı Eğitimlerini 
başlattıklarını hatırlatan Yanık, devlet korumasını tamamlayan gençleri izlemek ve rehberlik 
yapabilmek için 81 ilde Bakım Sonrası İzleme ve Rehberlik Birimlerini kurduklarını anımsattı. 

Yanık, “Bugün atama işleminden sonra aramıza yeni katılacak arkadaşlarımız için bulunduğunuz 
illerdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla ‘İş Hayatına Uyum Seminerlerini 
başlatacağız. 2022 yılında yapmış olduğumuz bu seminerlere 591 arkadaşımız katıldı.” açıklamasında 
bulundu. 
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  Çocuk Dostu 
Kitap Listesi 

ile İlgili Basın 
Açıklaması   

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Çocuk Dostu Kitap Listesi ile ilgili tartışmalar 
üzerine basın açıklaması yapıldı

“Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak çocuklarımızın yüksek 
yararı açısından risklerden korunması ve gelişimlerinin desteklenmesi en önemli önceliğimizdir. 

Bu kapsamda Bakanlığımızca çocukların gelişimlerini desteklemek ve ailelerin taleplerini 
karşılamak üzere, çocukların travmatik sahnelere ve içeriklere maruz kalmayacakları kitap listeleri 
oluşturulmaktadır. 

Öncelikle 0-6 yaş dönemine yönelik yayımladığımız kitap listemiz, gelen talepler üzerine 0-18 yaş 
grubundaki çocukları da kapsayacak şekilde genişletilmiştir. 

“Çocuk Dostu Kitap Listesi” çocuklara ve ailelere tavsiye/rehberlik amacıyla hazırlanmakta olup 
yeni kitapların katılımıyla güncellenerek Bakanlığımız resmi web sayfasında yayımlanmaktadır. 

Çocuk Dostu Kitap Listesi bütün olarak incelendiğinde görülecektir ki Dünya Klasiklerinden, Türk 
Klasiklerine uzanan geniş bir yelpazede hazırlanmaktadır. Bu çalışma neticesinde ilk aşamada 
1054 kitabın çocukların yaş grubu da dikkate alındığında uygun içerikli olduğu değerlendirilerek 
önerilmiştir. 

Kitapların değerlendirilme sürecinde Bakanlığımız Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 
yer alan Basılı Eserler Komisyonu görev almaktadır. Bu komisyon, çocuk gelişimcisi, öğretmen, 
uzman psikolog, sosyal çalışmacı, hukukçu, aile ve sosyal hizmetler uzmanı gibi farklı uzmanlık 
alanlarından gelen 19 üyeden oluşmaktadır. 

Çocuk dostu olarak belirlenen kitapların değerlendirme kriterleri arasında edebi dil esas 
alınmamakta, kitabın metin ve görsellerinde muzır içerik, şiddet unsuru bulunup bulunmamasına 
dikkat edilmektedir. 

Listemizde yer alan kitaplar değerlendirme formu üzerinden incelenmektedir. Söz konusu form 
farklı üniversitelerin akademisyenlerinden görüş alınarak hazırlanmıştır. 

Çocuk Dostu Kitap Listemizde yer alan kitapların birden fazla yayınevi tarafından basımı 
yapılabilmektedir. İlgili yayınevleri arasında bir tercih yapmak veya öneri niteliğindeki kitabın seçimi 
ebeveynin-çocuğun tercihine bırakılmıştır. Bu da ailenin tercih hakkı olduğunu, sansür iddiaları ile 
uzaktan yakından bağlantısı olmadığını göstermektedir. 

İlgili listemiz zaman içinde artan kitap sayısı ve ülkemizin değerli yazarları ile zenginlik kazanmaya 
devam edecektir. 

Dolayısıyla çocuk dostu ve güvenilir kitapların belirlenmesine yönelik çalışmalarımız devam etmekte 
olup süreç içinde uygun görülen kitaplar listemize eklenecektir. 

Henüz değerlendirmesi yapılmamış veya şu an değerlendirme aşamasında olan bir çok kitabın 
çocuk dostu kitap niteliğinde olmadığına yönelik herhangi bir ifade ya da bunu çağrıştıracak bir 
açıklamamız olmamıştır. 

Zararlı içerikte ve çocuklarda travma oluşturabilecek kitaplarla ilgili süreç farklı bir biçimde 
yürütülmektedir. 

Gerek içerik gerekse niceliksel olarak zenginleşen kitaplar ile daha çok çocuğa ulaşma ve çeşitliliği 
arttırma hususunda çalışmalarımız titizlikle devam etmektedir. 

Kamuoyunun bilgisine sunulur.”
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ENGELLİ ve YAŞLI 
HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Engelli ve Yaşlı 
Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
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Bakan Derya 
Yanık: “1 milyar 

849 milyon TL Evde 
Bakım Yardımı’nı 

hesaplara 
yatırdık”

Bakan Derya Yanık: 
“İşitme engelli 

vatandaşlarımız için 
AİLEM Engelsiz İletişim 

Merkezimiz hizmet 
vermeye başladı”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar 
ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 849 milyon TL 
Evde Bakım Yardım’ını hesaplara yatırdıklarını açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, işitme engelli vatandaşların, kamuda, özel 
sektörde ve sosyal hayatlarında iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilmek için oluşturulan 
İşitme Engelliler Engelsiz İletişim Merkezinin (AİLEM) hizmet vermeye başladığını açıkladı

Bakan Derya Yanık, engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006 
yılında başlatılan Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını 
üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini hatırlattı.

Temmuz ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla birlikte sosyal hizmet modelleri 
kapsamındaki Evde Bakım Yardım’ının 2022 yılı Temmuz-Aralık dönemi için 2.354 TL’den 3.336 TL’ye 
çıkarıldığını belirten Bakan Yanık, “Her ay düzenli bir şekilde engelli vatandaşlarımızın hesaplarına 
yatırdığımız Evde Bakım Yardımı işlemlerinin takip edildiği elektronik bilgi sistemini bütünleşik sisteme 
entegre ettik. Ödemelerimizi şeffaf ve hızlı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlayan yeni 
sistem üzerinden yapıyoruz. Bu kapsamda bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine 
ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 849 milyon TL Evde Bakım Yardım’ını 
hesaplara yatırdık. Bu ay 554 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımından yararlandı.” ifadelerini 
kullandı.

Bakanlık olarak engelli vatandaşların eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak 
ulaşmaları için çalıştıklarını ve hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştirdiklerini vurgulayan 
Bakan Yanık, “Bu yaptığımız ödeme ile birlikte bu yılın ilk 8 aylık döneminde ortalama 544 bin kişiye 
toplamda 11 milyar 353 milyon TL Evde Bakım Yardım’ında bulunmuş olduk. Ödemelerin tüm engelli 
vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

Bakan Derya Yanık, yüzde yüz erişilebilirlik hedefiyle engellilerin sunulan hizmetlere erişimleri için 
gerekli dijital dönüşüm ve engelsiz iletişime yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Bu kapsamda işitme engelli bireylere yönelik iletişim engelinden kaynaklanan sorunları ortadan 
kaldırmak ve yaşamlarını kolaylaştırmak üzere yeni bir hizmeti hayata geçirdiklerini kaydeden 
Bakan Yanık, “İşitme engelli vatandaşlarımız için AİLEM Engelsiz İletişim Merkezimiz hizmet 
vermeye başladı. Bakanlığımız bünyesinde hayata geçirdiğimiz özel çağrı merkezi ile işitme engelli 
vatandaşlarımızın eğitim, sosyal hayata katılım, çalışma hayatı, yasal hakları öğrenme ve bunları 
kullanma, kamu hizmetlerinden yararlanma gibi süreçlerde bilgiye erişim ihtiyacı olduğu her an ve 
durumda iletişim engelini ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz.” dedi.

“AİLEM” Engelsiz İletişim Merkezinin ilk etapta Türk İşaret Dili çevirmeni 8 kişi ile faaliyet göstermeye 
başladığını bildiren Bakan Yanık, Merkezin önümüzdeki yıl işitme engelli vatandaşlara daha geniş 
kadro ile etkin, hızlı ve güvenilir bir şekilde hizmet vereceğini vurguladı. Yanık, şunları kaydetti:

“İşitme engelli bireyler iletişime, hizmete ve bilgiye erişim sorunuyla karşılaşabiliyor. AİLEM Engelsiz 
İletişim Merkezimiz ile tüm işitme engelli vatandaşlarımızın aile ve yakın çevrelerinden bağımsız 
bir şekilde sosyal hayatın her aşamasında ortaya çıkabilecek iletişim ihtiyaçlarını karşılamayı 
hedefliyoruz.”

AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyor.

AİLEM Engelsiz İletişim Merkezine Bakanlığımız internet sayfası üzerinden “AİLEM” uygulaması 
ikonundan erişim sağlanabildiği gibi akıllı telefonlara yüklenecek uygulama ile de erişilebilecek.

AİLEM Engelsiz İletişim Merkezi nasıl 
çalışıyor?
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Uygulama, IOS mobil marketinden

https://apps.apple.com/tr/app/ailem-engelsiz-i-leti%C5%9Fim/
id1629878567?l=tr

uzantısıyla yada yanda ki QR kod ile ücretsiz indirilebilecek.

Söz konusu mobil uygulama ile birlikte kullanıcılar kişisel telefonlarından 
tek tuşla tercümanlara erişim sağlayarak çeviri hizmetinden alabilecek.

Türk İşaret Dilini kullanan bütün işitme engelli vatandaşlar AİLEM Engelsiz 
İletişim Merkezinden faydalanabilecek.

AİLEM Engelsiz İletişim Merkezinde, iki yönlü hizmet verilecek. Erişim modellerinden biri olan ‘telefon 
tercümanlığı’ hizmeti ile işitme engelli birey görüntülü arama ya da mesaj yolu ile ulaştığı çağrı 
merkezindeki Türk işaret dili tercümanına talebini bildirecek, tercüman talebe göre istenilen kişi ya da 
kurumu arayarak iletişimi sağlayacak. İşlem esnasında görüşmeler kayıt altına alınacak.
İletişim merkezinden verilecek olan diğer bir görüntülü hizmet modeli ise ‘Uzaktan Türk İşaret Dili 
Tercümanlığı’ hizmeti olacak. Bu hizmet modelinde de, aynı ortamda bulunan işiten birey ile işitme 
engelli vatandaşın arasında gelişen diyaloğu Türk İşaret Dili tercümanı çeviri yaparak gerçekleştirecek 
ve böylece iletişim sorunu ortadan kalkmış olacak.
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Bakan Derya Yanık
12. Engelsiz Yaşam 

Fuarı ve Farkındalık 
Zirvesi Tanıtım 

Toplantısı’na 
Katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Engelsiz Yaşam Fuarı, rehabilitasyon 
ve profesyonel bakıma erişmede engelleri en aza indirmek, sosyal hayatın her alanına 
entegrasyon ve engellilerin hayat standartlarını maksimum seviyeye taşımak bakımından 
çok önemli katkılar sağlıyor.” dedi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev 
sahipliğinde 1-4 Aralık’ta İstanbul’da düzenlenecek “12. Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık 
Zirvesi’nin tanıtım toplantısı Bakan Derya Yanık’ın katılımıyla gerçekleşti.

Darülaceze Başkanlığındaki toplantıda yaptığı konuşmada Bakan Yanık, sosyal devlet ilkesine 
uygun hizmetin oluşturulması noktasında önemli bir mesafe aldıklarını, Türkiye Cumhuriyeti olarak 
Bakanlıkları uhdesinde yaptıkları sosyal hizmet çalışmalarının dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle 
yarıştığını, hatta birçok başlıkta öne geçildiğini anlattı.

Sadece salgın döneminde Türkiye’nin ürettiği hizmetlerle bugün “çok gelişmiş” denilen Kara Avrupası 
kıyaslandığında sonucu görmenin mümkün olduğunun altını çizen Yanık, “Bunu söylediğimizde 
ısrarla ve inatla sanki her şeyi bitmiş gibi yansıtan, bunun üzerinden siyaset devşiren kesimler 
var. Onlara da peşinen söylemek istiyorum: Biz insana hizmet noktasında, insanın dezavantajıyla 
alakalı yaptığımız çalışmalar noktasında siyaset üstü bir bakışı geliştiriyoruz. Siyaset üstü bir bakışla 
insanımıza hak temelli ve kimin ihtiyacı varsa, kim olduğuna asla bakmadan hizmet ulaştırıyoruz. 
Bunu da yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Bakan Yanık, Bakanlık olarak ülkenin değişik bölgelerinde nüfusa ve engelli sayısına, yaşlı ve çocuk 
oranına göre bilimsel temellere, iyi araştırmalara dayanan, kamu kaynaklarını israf etmeden, ihtiyacı 
olmayan bir yere ihtiyacı olmayan bir bina dikmeden hizmetleri planladıklarını ve gerçekleştirdiklerini 
ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ev sahipliğini üstlenmekten onur duydukları Engelsiz Yaşam 
Fuarı’nın alanında Türkiye’de ilk ve tek, dünyada ise 6. fuar olma özelliğini taşıdığını aktaran Yanık, 
“Engelsiz Yaşam Fuarı, rehabilitasyon ve profesyonel bakıma erişmede engelleri en aza indirmek, 
sosyal hayatın her alanına entegrasyon ve engellilerin hayat standartlarını maksimum seviyeye 
taşımak bakımından çok önemli katkılar sağlıyor.” dedi.

 “Sosyal hizmet ve yardım alanındaki 
politikalarla ülkemiz dünyaya örnek”

“Erişilebilirlik standartlarının 
gereğini yerine getirelim”

Bakan Derya Yanık, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15’inin engelli bireylerden oluştuğunu, 
Türkiye’de engelli bireylerin nüfusa oranının yüzde 7 civarında olduğunu anlatarak şunları söyledi:
“Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, yaklaşık 1 milyar engellinin yüzde 80’i gelişmekte olan 
ülkelerde yaşıyor. Engelli nüfusun yüzde 46’sı ise 65 yaş ve üzeri kişilerden oluşuyor. Birleşmiş 
Milletler verilerine göre, engellilerin şiddete maruz kalma olasılığı 4 ila 10 kat arasında artıyor. Son 20 
yılda Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde sosyal hizmet ve sosyal yardım alanında geliştirdiğimiz 
vizyoner politikalarla ülkemiz bu konuda dünyaya örnek ülkelerden birisi haline geldi. Hükümetimiz 
ve Bakanlığımız, engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata tam, etkin ve doğal katılımını sağlamak 
üzere eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda kelimenin tam anlamıyla 
sosyal devrimlere imza attı. Hak temelli ve fırsat eşitliğini önemseyen bir bakış açısıyla sorunların 
üzerine giderek çözüme ilişkin çalışmalarımızı hızlandırdık. Ulaştığımız nokta, yola çıktığımız 
noktanın fersah fersah ilerisinde. Peki bizim için yeterli mi? Elbette ki hayır. Daha yürüyecek çok 
yolumuz, yapacak çok işimiz var. Bütün vatandaşlarımızın aynı sosyal refah seviyesine ulaştığı, 
kendisini görmek istediği yere vardığı anda biz ancak görevimizi tamamlamış sayacağız kendimizi. 
Bunun için 20 yıldır yılmadan, yorulmadan çalıştığımız gibi inşallah bundan sonra da çalışmaya 
devam edeceğiz.”

AK Parti’nin 2002’de hükümet olduktan sonra, 2005 yılında Türkiye’nin ilk Engelliler Kanunu’nu 
çıkaran siyasi irade olduğuna işaret eden Yanık, 2007’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önderliğinde 
BM Engelli Haklarına İlişkin Sözleşmeyi ilk imzalayan ülkelerden birinin de Türkiye olduğunu dile 
getirdi.

Bakan Yanık, engellilerin eşit vatandaşlar olarak potansiyellerini gerçekleştirebildikleri bir toplum 
inşa etmede yol haritaları olan 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi’ni de geçen yıllarda ilan ettiklerini 
hatırlatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2020’yi “Erişilebilirlik Yılı” ilan etmesinin de hedeflerine 
ulaşmalarında kendilerine önemli bir ivme kazandırdığını ifade etti.

Erişilebilirlik Değerlendirme Modülü (ERDEM) projelerinden de bahseden Yanık, izleme ve 
denetlemeyi vatandaşların başvurularını da kapsayacak şekilde yürüttüklerini, denetimler sonucu 
uygun görülen bina, açık alan ve toplu taşıma araçlarına erişilebilirlik belgesi verdiklerini anlattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2022 Ağustos ayı itibarıyla toplam 2 bin 817 binaya 
erişilebilirlik belgesi verdiklerini belirten şöyle konuştu:

“Erişilebilirlik standartlarının yakalanmasını Bakanlık olarak çok önemsiyoruz. Takip ve denetim 
noktasında da elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Bu toplantıyı da bir fırsat görerek 
özellikle bu noktada büyük binalar yapan gerek mimarlar, projeyi oluşturanlar, gerek icra noktasında 
inşaat mühendislerimiz, müteahhitlerimiz, hayata geçirenlere şunu hatırlatmak istiyorum: Lütfen, 
erişilebilirlik standartlarına dikkat edelim. Lütfen, bu standartların gereğini yerine getirelim 
çünkü erişilebilirlik standartları yakalanmazsa engelli bireylerimiz, herhangi bir engelli grubundan 
bahsetmiyorum, görme engelli, fiziksel engelli, ortopedik engelli değil, bütün engel gruplarındaki 
vatandaşlarımızın ciddi sıkıntılar yaşadıkları bir süreci yaşıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda evet bizim 
kamu kurumları olarak sorumluluklarımızı yerine getirmemiz zorunlu.
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Buna mecburuz ama aynı zamanda toplumsal farkındalığın da oluşması, bu anlamda hiçbir yasal 
yaptırıma, yasal mecburiyete gerek kalmaksızın bu alanda çalışan insanların kendi farkındalıklarını 
kendilerinin oluşturup hayata geçirmelerinin çok daha kıymetli, çok daha etkin ve çok daha az 
maliyetli olduğunu hepimiz biliyoruz.”

Engellilerin faydalandıkları ücretsiz ulaşım 
hizmetlerini anlatan Yanık, yüzde 100 
erişilebilirlik hedefiyle engellilere sunulan 
hizmetlere erişimin sağlanması için dijital 
dönüşüm ve engelsiz iletişime yönelik 
çalışmaları hızla gerçekleştirdiklerini 
anlatarak bu kapsamda kurdukları “AİLEM 
Engelsiz İletişim Merkezi’ne ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yanık, engellilerin hayatını 
kolaylaştırmaya dönük farkındalık 
geliştirilmesinin, sosyal hizmet politikaları 
üretilmesinin ve uygulanmasının kamu 
kurumlarının yanı sıra STK’ler, üniversiteler, 
belediyeler ve özel sektörün koordinasyonuyla 
gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

“Engelli İş Koçluğu” uygulaması ile yaklaşık 1000 engelliye sürdürülebilir istihdam sağladıklarını ve 
bu modeli İŞKUR bünyesinde tüm illerde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini dile getiren Yanık, şöyle 
devam etti:

“Engelli bireylerin korumalı iş yerlerinde istihdamları için Bakanlık olarak işverenlere ücret desteği 
sağlıyoruz. 2012’de, kamuda engelli istihdamı alanında dünyada bir ilki gerçekleştirdik ve merkezi 
sınav sistemi EKPSS’yi başlattık. Her engel grubuna göre özel hazırlanan bu sınavın başvuru 
ücretlerinin bir bölümünü de Bakanlık olarak bizler karşılıyoruz. Geliştirilen bu politikalar sayesinde 
2002’de kamuda çalışan engelli sayısı 5 bin 777’yken, bugün bu sayı tam 11 kat artmış ve 66 bine 
yükselmiştir.”

Bakım ihtiyacı olan vatandaşlar için geçici bakım, evde bakım yardımı, gündüz bakım hizmeti 
gibi geliştirilen hizmet modelleri kapsamının genişletilerek devam ettiğini anlatan Yanık, 2006’da 
başlattıkları evde bakım yardımı kapsamında aylık ödedikleri miktarın 3 bin 336 lira olduğunu, bu 
destekten 554 bin 434 vatandaşın yararlandığını kaydetti.

Bakan Yanık, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve yeni güzellikler katmak adına çözüm 
ortaklıklarının geliştirileceği, yeni teknolojilerin paylaşılacağı fuarın hayırlı olmasını diledi.

Tanıtım programında, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı 
Lokman Ayva ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile yerel yönetim temsilcileri de yer aldı.

Bakan Yanık, program sonunda Engelsiz Yaşam Manifestosu ‘nu imzaladı.

 “Engellilerin istihdamları için 
işverenlere ücret desteği sağlıyoruz”

Bakan Derya Yanık
Huzurevi 

Sakinleriyle Birlikte 
Konser İzledi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Etiler 
Huzurevi’nde düzenlenen Yavuz Bingöl konserini huzurevi sakinleriyle birlikte izledi

Bakan Derya Yanık, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Etiler Huzurevi’ndeki yaşlıları ziyaret 
ederek, Sanatçı Yavuz Bingöl’i huzurevi sakinleriyle birlikte ağırladı.

Huzurevi sakinleriyle sohbet edip, fotoğraf çektiren Bingöl, “Sarı Gelin” , “Kara Tren”, “Turnalara 
Tutun da Gel” ve “Uzun İnce Bir Yoldayım” eserlerini seslendirdi.

Bingöl konserden sonra huzurevi sakinleriyle koro oluşturma ve her ay çalışma sözü verdi.
Konserden sonra söz alan Bakan Yanık, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla düzenlenen organizasyonda 
sahne alan Bingöl’e teşekkür ederek, plaket verdi.

Huzurevinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren ve her fırsatta gelmeye çalıştığını 
belirten Bakan Yanık, koro fikrini beğendiğini söyledi.

Bakan Yanık, “Sanıyorum bu koronun en samimi, en daimi izleyicisi ve dinleyicisi ben olacağım. O 
yüzden inşallah çok güzel olacak.” ifadelerini kullandı.
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Bakan Derya Yanık
“Yaşlı Destek 
Programı’nın 

(YADES) kapsamını 
genişleterek 6 projeye 

daha destek vereceğiz”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, hizmete ihtiyaç duyan yaşlılara yaşadıkları 
mekanlarda gerekli bakım ve desteklerin sunulması için yürütülen Yaşlı Destek 
Programı’nın (YADES) kapsamının genişletildiğini belirterek, “Sakarya, Kocaeli, İstanbul 
ve Osmaniye illerinden 6 projeye daha destek vereceğiz. Yeni yürütülecek projeler için 3 
milyon TL kaynak aktarımı yapacağız. Böylelikle belediyeler tarafından yürütülecek 61 
YADES Projesine aktardığımız kaynak tutarı toplamda 39 milyon TL’ye ulaşacak.” dedi

Bakan Derya Yanık, 1 Ekim’in Dünya Yaşlılar Günü olarak kutlandığını hatırlatarak, Türk toplumunda 
yaşlıların yerinin ayrı olduğunu vurguladı. Türk aile yapısında yaşlılara büyük değer verildiğini belirten 
Bakan Yanık, yaşlıların dün ile bugün arasında köprü kurduğuna işaret etti. Bakan Yanık, “Aile 
bağlarımızın ve toplumsal değerlerimizin korunmasında yaşlılarımızın çok büyük rolü olduğunun 
farkındayız. Biz de yaşlılarımızın toplumsal hayat bağlarının güçlendirilmesi ve kuşaklar arası 
dayanışmanın desteklenmesi amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, yaşlanma konusundaki ulusal politikaları, yaşlıların aktif ve sağlıklı yaşlanması 
çerçevesinde, aile bütünlüğü içinde ve sosyal yaşamla bağlarını koruyarak geniş bir hareket alanı 
oluşturacak biçimde şekillendirdiklerini vurguladı. Yanık, “Yaşlılarımıza kurumsal bakım hizmetleri 
yerine, öncelikle aileleri ve yakınları yanında bakım desteği aldıkları, sosyal yaşamla bütünleştikleri 
bir model sunmayı amaçlıyoruz. Yaşlılarımızın toplum içinde aktif, üretken ve saygın bir şekilde 
mutlu bir yaşam sürdürmeleri ve hak ettikleri yeri almaları konusunda bilincin yerleşmesi için 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü farkındalığı artırmak 
için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Bu anlamlı gün vesilesiyle başımızın tacı büyüklerimize 
hürmetimizi ve saygımızı bir kez daha ifade etmek isterim.” dedi.

Hizmete ihtiyaç duyan yaşlılara yaşadıkları mekanlarda gerekli bakım ve desteklerin sunulması için 
hayata geçirdikleri Yaşlı Destek Programı (YADES) ile ilgili bilgi veren Bakan Yanık, şunları kaydetti:

“Politikalarımızı aktif ve sağlıklı 
yaşlanma çerçevesinde şekillendiriyoruz”

“6 projeye daha destek vereceğiz”

Huzurevlerinde düzenlenen Yaşlılar Günü 
etkinlikleri

YADES kapsamında 111 bin yaşlıya destek 
verildi

“YADES’i 65 yaş üstü vatandaşlarımızın korunması, desteklenmesi, evde bakımlarının yapılması ve 
psikososyal destek sağlanması amacıyla 2016’dan bu yana yürütüyoruz. Yaşlılarımızın yaşamlarını 
kendi evlerinde, ailelerinin yanında sürdürebilmeleri için yerel yönetimlerin evde bakım ve gündüz 
bakım hizmetleri projelerini destekliyoruz. Yaşlanma konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan 
YADES projelerine maddi destek sağlıyoruz. Bu doğrultuda bugüne kadar 31 belediyeye 55 YADES 
projesi için toplam 36 milyon TL finansman desteği sağladık. 76 bin 497 hanede 111 bin 559 yaşlımıza 
ulaşarak evde bakım, psiko-sosyal destek ve kültürel faaliyet hizmetleri sunduk.”

Bakan Yanık, YADES’i ülke geneline yaygınlaştırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğine dikkat 
çekerek, “YADES’in kapsamını genişleterek Sakarya, Kocaeli, İstanbul ve Osmaniye illerinden 
6 projeye daha destek vereceğiz. Yeni yürütülecek projeler için 3 milyon TL kaynak aktarımı 
yapacağız. Böylelikle belediyeler tarafından yürütülecek 61 YADES Projesine aktardığımız kaynak 
tutarı toplamda 39 milyon TL’ye ulaşacak.” dedi.

Bakanlık tarafından 2016’dan bu yana Sakarya, Kayseri, Trabzon, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, 
Antalya, Gaziantep, Malatya, Ordu, Samsun, Kocaeli, Diyarbakır, Erzurum, Balıkesir, Konya, Mardin, 
Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Hakkari, Rize, Isparta, Osmaniye, Niğde, Van, Bayburt, İstanbul ve Yozgat 
olmak üzere 28 ildeki 31 belediyenin YADES Projeleri destekleniyor.

Bu yıl aktarılacak ödenekle birlikte Sakarya, Kocaeli, İstanbul ve Osmaniye illerinden 6 belediyenin 
YADES Projeleri desteklenecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla huzurevlerinde yaşlıların 
eğlenceli zaman geçirerek moral depolamaları amacıyla hafta boyunca etkinlikler düzenlendi.

Bu kapsamda İstanbul’da 30 Eylül’de Etiler Huzurevi’nde Yavuz Bingöl konseri düzenlendi. Bakan 
Derya Yanık da huzurevi sakinleriyle konseri izledi.

Bakan Yanık, 5 Ekim’de de Ankara Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 
sakinleriyle buluştu. Programda Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından Kore Savaşı’na katılan 
huzurevi sakinlerinden Kore Gazileri Selçuk Fidegül’le Barış Madalyası takdim edildi. Bakanlık ve 
Turkcell iş birliği ile huzurevlerinde bakım altında bulunan yaşlıların dijital okuryazarlığını geliştirmek 
amacıyla yürütülen “Dijital Bahar Projesi” kapsamında ise Bakan Derya Yanık’ın katılımıyla 6 Ekim’de 
Osmaniye Özden Huzurevinde Dijital Bahar Odası’nın açılışı gerçekleştirildi.

Bakan Yanık, 7 Ekim’de ise yaşlılara günlük bakım hizmetleri, danışma, dayanışma ve rehabilitasyon 
hizmetleri sunulacak Mersin’de Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi’nin açılışını yaptı.
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Bakanlığın Güncel
Türk İşaret Dili

Sözlüğü ’ne 
150 Ülkeden 4 

Milyondan Fazla 
Erişim Sağlandı

Aile ve Sosyal 
Hizmetler 

Bakanlığından 
Alzheimer 

Hastalarına 
Destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının işaret dilini öğrenmek isteyenler, işitme engelliler 
okullarında öğrenim gören öğrenciler, işaret dili eğitimi veren eğitimciler için hazırladığı 
Güncel Türk İşaret Dili (TİD) Sözlüğü ‘ne 150 ülkeden 4 milyondan fazla erişim sağlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı huzurevlerinde kalan Alzheimer/demans 
hastalarının bilişsel ve motor becerilerini geliştirmek, zihinsel aktivitenin, sosyal 
iletişimin ve becerilerin kuvvetlendirilmesini ve konsantrasyonu sağlamak için etkinlikler 
düzenleniyor

Bakanlık tarafından 2017’de https://tidsozluk.aile.gov.tr/ internet adresinden kullanıcıların 
hizmetine sunulan Güncel Türk İşaret Dili Sözlüğü, Türkiye’nin 26 ilinden ve 116 Türk İşaret Dili 
anadili konuşucusundan elde edilen Türk İşaret Dili derlemine dayanıyor.

Video tabanlı olarak çevrim içi ortamda tasarlanan sözlük içerikleri, Türk İşaret Dili ve Türkçe 
olarak sunuluyor. Sözlüğün kullanıcı kitlesi arasında işitme engelli öğrenciler, işaret dilini öğrenmek 
isteyenler, tercümanlar, özel eğitim öğretmenleri ve araştırmacılar yer alıyor.

En fazla kullanım sıklığına sahip olan 2.000 sözcükten oluşan sözlükte işaret, anlam ve örnek olmak 
üzere üç farklı türde ve türlerine göre farklı arka plan rengi ile hazırlanan toplam 11.428 video yer 
alıyor.

Kullanıcı, öğrenmek istediği işareti, Türkçe sözcükler ya da işaretin görsel özellikleri ile bulabiliyor. 
Videoları farklı hızda oynatma seçeneğiyle Türk İşaret Dili öğrencilerine kolaylık sağlaması 
hedefleniyor. Örnek videolar 
yardımıyla ise kullanıcı ilgili 
sözcüğün cümle içindeki kullanımı 
hakkında bilgi ediniyor.

Videolardaki tüm sözcüklerin 
transkripsiyonun ve Türkçe 
çevirisinin işitme engellilerin 
Türkçe öğrenimine, işitenlerin ise 
Türk İşaret Dili öğrenimine katkı 
sağlaması hedefleniyor. İngilizce 
çevirisi de olan sözlüğe 2017 
yılından bu yana 150 ülkeden 4 
milyondan fazla erişim sağlandı.

Bakanlık bünyesinde Alzheimer hastalığı ve hastalarına ilişkin çeşitli araştırma, analiz ve farkındalık 
çalışmaları yapılıyor. Her yıl 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında, toplantı ve programlar 
düzenleyen Bakanlık, programlara kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları 
ve yerel yönetimlerden geniş bir katılım sağlayarak farkındalığın artırılmasını amaçlıyor.

Toplantılarda, sağlık politikaları ve dünyada Alzheimer ile ilgili güncel gelişmeler, bu hastalığa 
bütüncül geriatrik ve gerontolojik yaklaşım, farklı belediyelerin ve sivil toplum kuruluşlarının hastalar 
ve ailelerine yönelik hizmetleri ile kurum bakımı gibi başlıklar ele alınıyor.

Bakanlığa bağlı huzurevlerinde Alzheimer/demans hastası sakinlere ilişkin belli periyotlarla veriler 
toplanarak yatılı bakım planlamaları yapılırken, bu veriler göz önünde bulundurularak sunulan 
hizmetin niteliği ve çeşitliliği belirleniyor.

Huzurevlerindeki Alzheimer hastalarına, özel durumlarının getirdiği gereksinimler doğrultusunda 
bakım hizmeti sunuluyor.

“Özel bakım yaşlısı” olarak nitelendirilen gruba giren Alzheimer hastalarının kuruluşlarda kaldığı 
katlar, odalarının niteliği, beslenme düzeni ve türü, ilaç takipleri, kendilerine hizmet sunan personelin 
ziyaret sıklığı ve verdiği bakım türü de bu durumlarına istinaden düzenleniyor.

Bakanlığın huzurevi ve yaşlı rehabilitasyon merkezlerinde kalan Alzheimer/demans hastası sakinlere 
yönelik, bilişsel ve motor becerileri geliştirmek, zihinsel aktivitenin, sosyal iletişimin ve becerilerin 
kuvvetlendirilmesini ve konsantrasyonu sağlamak adına çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Yatılı bakım planlamaları, Alzheimer göz 
önünde bulundurularak yapılıyor
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Bakanlıktan 
Yaşlılara 

Güvenli
İnternet

Kullanımı 
Eğitimi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aktif ve sağlıklı yaşlanma vizyon ve politika hedefleri 
çerçevesinde başlattığı Yaşlılara Yönelik Dijital ve Finansal Okuryazarlık Eğitimleri 
kapsamında 1.514 yaşlıya güvenli internet kullanımı, internet ve telefon üzerinden 
yapılan dolandırıcılık, internet alışverişinde dikkat edilmesi gerekilenler gibi konularda 
eğitimler verdi

Dijitalleşmenin günlük hayat içerisinde giderek yaygınlaştığı günümüzde, yaşlıların ihtiyaç duyacağı 
teknolojik yaklaşımları tanımaları, öğrenmeleri ve kullanmaları her zamankinden daha büyük 
önem arz ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
bu kapsamda yaşanan güncel ve teknolojik gelişmelerle her türlü ihtiyacın çevrimiçi yollarla 
sağlanmasıyla beraber Yaşlılarda Dijital ve Finansal Okuryazarlık eğitimleri çalışmalarına hız verdi.
Bakanlık önce yaşlıların finansal ve dijital okuryazarlığının artırılması amacıyla cep telefonu ve 
bilgisayar kullanımı ile genel anlamda dijital ve finansal okuryazarlık yetkinliklerinin ölçülmesi için 
anket çalışması yaptı.

Bölgesel temsiliyet dikkate alınarak Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Malatya, Samsun ve Gaziantep 
illerindeki toplam 3.645 yaşlıyla Şubat 2021 tarihinde yapılan çalışma sonucunda cep telefonu olan 
ve kullanmayı bilen yaşlıların oranının, tüm illerde yüksek oranda olduğu tespit edildi. Bilgisayar 
kullanımı bilgisinin ise tüm illerde düşük oranda olduğu ortaya çıktı.

Cep telefonu ve genel dijital finansal kategorisinde en yüksek oranda olumlu cevap veren il Antalya, 
bilgisayar kullanımında olumlu cevap veren il İzmir olurken, olumsuz cevapların en yüksek oranda 
olduğu il Gaziantep oldu.

Anket sonucunda cep telefonundan ve bilgisayardan alışveriş, bankacılık, fatura ödeme gibi 
işlemlerin bilinme oranı ile genel dijital ve finansal bilgi kategorisindeki e-devlet şifresi, HES kodu 
alma, e-nabız, hastane randevu sistemlerini kullanabilme bilgisinin tüm illerde düşük oranda olduğu 
belirlendi.

Mal varlığını ve borçlarını bilme, maaşını kendisi çekebilme, bağlı olduğu sosyal güvence sistemi 
bilgisinin ise tüm illerde yüksek olduğu tespit edildi.

Daha sonra ankette alınan cevaplara göre eğitim ihtiyaç analizi yapılarak, yaşlıların dijital ve finansal 
okuryazarlık yetkinliklerine yönelik eğitim programlarının içeriği hazırlandı.

Eğitimler ilk olarak pilot il seçilen İstanbul’daki 5 huzurevinde Kasım 2021’de başladı. Daha sonra 
geliştirilen programlarla Nisan 2022 tarihinde hız verilen eğitimler kapsamında bugüne kadar 34 
ildeki huzurevi ve çeşitli merkezlerde toplam 1.514 yaşlıya Dijital ve Finansal Okuryazarlık Eğitimi 
verildi.

Eğitimlerde yaşlılar dijital ve finansal okuryazarlık çerçevesinin alt başlıklarında birikimin 
değerlendirilmesi, güvenli internet kullanımı, internet ve telefon üzerinden yapılan dolandırıcılık, 
internet alışverişinde dikkat edilmesi gerekilenler, kredi kartı kullanma ve kredi kullanma gibi 
hususlarda bilgilendirildi.
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Öğrenci Affıyla 
Üniversiteye 

Dönen 
Huzurevi Sakini 

İstanbul’un 
Yolunu Tuttu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Kahramanmaraş Şehit Hakan Duyğal Huzurevi 
Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerinden 70 yaşındaki Fahrettin Güngör, 
yaklaşık 43 yıl önce babasının vefatı nedeniyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. 
Fahrettin Güngör, kamuoyunda “öğrenci affı” olarak adlandırılan yasal düzenlemenin 
ardından yeniden üniversiteli oldu

Lise eğitimini tamamlayarak 1970 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan Güngör, 
bir süre sonra bölümünü değiştirmek istedi ve yeniden sınava girdi. Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya 
Mühendisliği Bölümüne yerleşen Güngör, 1979 yılında 4’üncü sınıf öğrencisiyken babasının vefatı 
nedeniyle memleketi Kahramanmaraş’a döndü. Bu süreçte bazı sıkıntılar yaşayan Güngör, okulu 
bırakarak babasının işlerini devraldı.

Yaklaşık 10 yıl ticaretle uğraşan, 1989’da Almanya’ya giderek bir kimya fabrikasında çalışan Güngör, 
1994’te memleketine dönüş yaptı.

Ticaret hayatının ardından Güngör, yaklaşık 7 yıl önce Kahramanmaraş Şehit Hakan Duyğal Huzurevi 
Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine yerleşti.

Bu süreçte okuma ve öğrenme hevesi hiç geçmeyen Güngör, Yükseköğretim Kurulunun 
kamuoyunda “öğrenci affı” olarak adlandırılan yasal düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esasları belirlenmesinin ardından üniversite eğitimini tamamlamaya karar verdi.

Gerekli düzenlemelerin ardından İstanbul’a doğru yola çıkmaya hazırlanan Güngör, huzurevi idaresi 
tarafından düzenlenen törende kendisi için hazırlanan pastayı kesti, arkadaşlarıyla tek tek vedalaştı 
ve kaydını yaptırmak üzere Yıldız Teknik Üniversitesinin yolunu tuttu.

Fahrettin Güngör, 8 dersi kaldığı için mezun olamadığını, yıllarca üniversite eğitimini 
tamamlayamamanın üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Kitap okumayı sevdiği ve öğrenmeye hevesli olduğu için eğitimini tamamlamakta zorlanmayacağını 
düşündüğünü aktaran Güngör, “Okumanın yaşı yok” sözüne en iyi örneğin kendisi olduğunu 
vurguladı. Güngör, “Benim bu hevesim ve azmim inşallah gençlere de örnek olacaktır.” dedi.

8 ders alacak

Fahrettin Güngör, “Başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İl Müdürü Mutlu Kaya 
olmak üzere, kurum müdürümüz ve huzurevi sakinleri beni teşvik ettiler. Ben de azim ve istekle 
başvurumun devamını getirmek istiyorum. Başarılı olacağımı düşünüyorum ve ‘Yedi Güzel Adam’ın 
şehrine diplomamla dönmek istiyorum.” diye konuştu.

Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümüne kayıt yaptıran Güngör, okumanın yaşı 
olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

“Bugün bir şans doğdu uzun yıllar sonra. Ben de o şansı değerlendirmek için 70 yaşında dahi olsam 
okulumu tamamlamak üzere İstanbul’a geldim. Tatlı bir mutlulukla güler yüzlerle karşılaşıyorum. 
Kimin haberi olsa gözleri ışıldıyor. 70 yaşındaki birisinin hem de huzurevinde kalarak okuluna devam 
etmek isteyişinin çok iyi bir şekilde karşılandığını hissettim. Tabii ki bendeki mutluluk daha fazla. 
Çok memnunum konumumdan. Şimdi asıl hedefim okulu tamamlamak. Ondan sonra ne olur, onun 
planlamasını yapmadım ama fırsat olursa belki bir şeyler yapabilirim. Benim ilk düşüncem yarım 
bıraktığım okulumun diplomasını duvara asmaktır.”

Bahçelievler Huzurevinde misafir olarak kalan Güngör, yıllar sonra yeniden okula başlayacak olmanın 
heyecanını yaşadığını kaydetti.

Üniversitede kendisine “amca”, “dede” diyenlerin olacağını ifade eden Güngör, “Okulu yarım bırakma 
ve bunun galiba ezikliğini yaşadım. Bitirmek istiyorum, artık o mutluluğu tatmak istiyorum. Kısa bir 
süre sonra bendeki azmi ve isteği gördüklerinde ve benim de iyi öğrenci olduğumu anladıklarında 
sonuçta ben de onların arkadaşları olarak sınıfa devam edeceğim diye bir his var içimde. Herkese 
mesleği ne olursa olsun eğitimlerini tamamlamalarını ve ondan sonra daha kolay olacağını 
varsayarak tavsiye ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“Hedefim okulu tamamlamak”
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Bakanlık ve 
TOHUM Otizm 

İşbirliğinde 
“Otizm Spektrum 

Bozukluğu” 
Temel Eğitimi 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye 
Otizm ve Eğitim Vakfı (TOHUM) iş birliğinde Bakanlığa bağlı kuruluşlarda görevli otizmli 
bireylerle çalışan meslek elemanlarına yönelik “Otizm Spektrum Bozukluğu” temel 
eğitimi verildi

Bakanlığa bağlı kuruluşlarda görevli otizmli bireylerle çalışan meslek elemanlarına yönelik farkındalık 
ve bilgi düzeylerinin artması amacıyla düzenlenen “Otizm Spektrum Bozukluğu” temel eğitiminin 
açılış konuşmasını Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Elmas Esra Ceceli yaptı.

Otizmli bireylerin erken tanı, eğitsel destek ve toplumsal yaşama dahil olabilecekleri programların 
uygun ortamlarda uygulanmasının önemini anlatan Ceceli, Bakanlık olarak otizm konusunda eğitim 
ve farkındalık çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini, İkinci Ulusal Otizm Eylem Planı’nın 
hazırlık çalışmalarının sürdüğünü ve en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.

Yazdığı tez 2022’de Hollanda Otizm Vakfı tarafından yılın tezi seçilen otizmli uzman Birsen Başar 
eğitim programında konuşmacı olarak yer aldı. Kendi deneyimlerinden yola çıkarak otizmli bireylerin 
yaşamında karşılaştığı sorunları dile getiren Başar, gerçekleştirdiği sunumda otizmli bireylerin 
günlük hayattaki yaşadığı zorlukları azaltmak için öncelikle otizmin ne olduğunun doğru anlaşılması 
gerektiğinin altını çizdi. Otizm konusunda ailelerin desteklenmesinin önemini vurgulayan Başar, Aile 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bu konuda yürüttüğü faaliyetlerden duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi.

Dört gün süren ve 112 meslek elemanının katılımıyla gerçekleştirilen programda, engelliye doğru 
yaklaşım, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerle iletişim, otizmli bireylere iletişim becerilerinin 
kazandırılması, yetişkinlik döneminde otizmli bireyler, özel gereksinimle bireylere yaklaşımda etik ve 
profesyonellik konularında eğitim verildi. 
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KADIN STATÜSÜ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜKadının Statüsü

Genel Müdürlüğü



Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 67Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü66

Aile ve Sosyal 
Hizmetler 

Bakanlığı’ndan
Kadın 

Kooperatiflerine 
Danışmanlık

Hizmeti

Aile ve Sosyal 
Hizmetler 
Bakanlığı 

ŞÖNİM’lerin 
sayı ve 

kapasitesini 
artıracak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kadın kooperatiflerine, kooperatif hukuku, sosyal 
güvenlik, muhasebe, ürün geliştirme, markalaşma, pazarlama, e-ticaret gibi konularda 
destek sağlamak üzere teknik bilgi ve beceriye sahip uzmanlar aracılığıyla danışmanlık 
hizmeti sunulacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2022 yılı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Faaliyet 
Planı çerçevesinde Adana, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Konya ve Şanlıurfa’da ikinci 
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerini (ŞÖNİM) açacak

“Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi” ile kadınların kooperatifleşmesinin teşvik 
edilmesi, kadın kooperatifleri ile kadın kooperatifçiliğine ilişkin politika geliştiren ve uygulayan 
kurumların kapasitesinin geliştirilmesi yoluyla kadın istihdamının arttırılması ve kadınların 
güçlenmesi hedefleniyor.

Proje, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Batman, Bitlis, Bursa, Çanakkale, 
Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, 
Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Muğla, Sinop, Sivas ve Van illerini kapsıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bünyesinde faaliyet yürüten merkezlerde, şiddetin önlenmesi 
ile koruyucu ve önleyici tedbirlerin etkin uygulanmasına yönelik destek ve izleme hizmetleri veriliyor. 
Çalışmalarını tek kapı sistemi ile 7 gün 24 saat esasına göre yürüten, insan onuruna yaraşır etkili 
ve süratli hizmet sunumu sağlayan ŞÖNİM’ler kadının ekonomik, psikolojik, hukuki ve sosyal olarak 
güçlendirilmesi amacıyla 81 ilde hizmet veriyor.

1 Temmuz 2021 itibarıyla uygulanmaya başlayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem 
Planı çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonunda İçişleri, Adalet, Milli 
Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde uygulanmak ve izlenmek üzere 
“2022 Yılı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Faaliyet Planı” hazırlandı.

Bakanlık, faaliyet planında yer alan “ŞÖNİM sayı ve kapasitesi artırılacak” hedefi kapsamında, 
mevcut ŞÖNİM’lerde görevli personel sayısının arttırılması, nüfusun yoğun olduğu illerde birden 
fazla ŞÖNİM açılmasına yönelik çalışmaların başlatılması ve 8 ilde ikinci ŞÖNİM açılmasını amaçladı.

ŞÖNİM’lerin sayı ve kapasitesinin artırılması hedefi doğrultusunda, nüfus yoğunluğu, merkezden 
hizmet alan sayısı, 6284 sayılı kanun kapsamında verilen koruyucu ve önleyici tedbir sayısı, kolluk 
birimleri tarafından kullanılan Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt ve Risk Değerlendirme 
Formu sayısı çerçevesinde ikinci ŞÖNİM açılacak iller tespit edildi. Çalışma kapsamında ikinci 
ŞÖNİM’lerin ilki Mersin’de açıldı. Adana, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Konya ve Şanlıurfa’da da 
ikinci ŞÖNİM’lerin açılması kararlaştırıldı.

ŞÖNİM’lerde 7 gün 24 saat esaslı etkin hizmet sunumunda sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk 
gelişimci, sosyolog ile psikolojik ve rehberlik danışmanlık bölümü mezunu meslek elemanları görev 
yapıyor. Bunun yanı sıra kadına yönelik şiddetle mücadele alanında hizmet veren ilgili kamu kurum 
ve kuruluş personellerinden polis, hemşire, avukat ve eğitimciler de ŞÖNİM’lerde hizmet veriyor.

Kadın kooperatiflerinin ihtiyaç duyduğu kooperatif hukuku, sosyal güvenlik, muhasebe, ürün 
geliştirme, markalaşma, pazarlama, e-ticaret gibi konularda destek sağlamak üzere teknik bilgi ve 
beceriye sahip uzmanlarla kadınların bir araya getirilmesi için “Danışman havuzu” oluşturuldu.

Danışman havuzunda, proje illerinde bulunan Kadın Kooperatifleri Çalışma Grupları aracılığıyla 
illerden gelen danışmanlar bir araya geldi. Danışmanlık alacak kooperatiflerin belirlenmesi için 
objektif kriterler geliştirildi ve kooperatifler tarafından doldurulmak üzere bilgi formu hazırlandı.

Bilgi formu İl Müdürlükleri aracılığıyla tüm kooperatiflere duyuruldu. Hazırlanan puantaj kartına göre 
kooperatifler için puanlama yapıldı ve danışmanlık alacak kooperatifler belirlendi.

Söz konusu kooperatifler ile ihtiyaç duydukları danışmanlık alanları kapsamında görüşmeler 
gerçekleştirildi ve ilgili uzmanlar ile kooperatiflerin eşleştirilmesi sağlandı. Danışmanlık hizmeti, bu 
ay verilmeye başlanacak.

“Danışman havuzu”
oluşturuldu

İkinci ŞÖNİM’lerin 
ilki Mersin’de açıldı
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“Türkiye’de Kadın-
Erkek Eşitliğine Duyarlı 

Planlama ve Bütçeleme 
Projesi” Kapsamında 

Arnavutluk 
Cumhuriyetine 

Çalışma Ziyaret 
Gerçekleştirildi

Uluslararası 
Sertifikalı Pozitif 

ve Kültürlerarası 
Psikoterapi 

Süpervizyon 
Eğitimi Düzenlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün faydalanıcı, 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın eş faydalanıcı kurum olduğu, Avrupa 
Birliği ve Birleşmiş Milletler tarafından finanse edilen “Türkiye’de Kadın-Erkek Eşitliğine 
Duyarlı Planlama ve Bütçeleme Projesi” Birleşmiş Milletler Kadın Birimi desteğiyle 
yürütülüyor

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve UNICEF iş birliğiyle Pozitif ve Kültürlerarası 
Psikoterapi Süpervizyon eğitimi düzenlendi

Projeyle kadın erkek eşitliği perspektifinin ulusal 
ve yerel düzeyde politika oluşturma ve bütçeleme 
süreçlerinin tüm aşamalarına sistematik ve 
sürdürülebilir entegrasyonu ile Türkiye’de 
kadınların güçlenmesine katkı sunulması 
hedefleniyor. 

Proje kapsamında iyi uygulama örneklerini 
yerinde incelemek amacıyla ilk çalışma ziyareti 12-
16 Eylül tarihlerinde Arnavutluk Cumhuriyeti’ne 
gerçekleştirildi. Çalışma ziyareti heyetinde; TBMM 
Plan ve Bütçe Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat 
Eşitliği Komisyonu başkanları, Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı, Bütçe Genel Müdürlüğü, Sektörler ve 
Kamu Yatırımları Genel Müdürlüğü, Plan ve Programlar Genel Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı 
Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü ile Gelir İdaresi Başkanlığı yönetici ve uzmanları 
yer aldı.

Ziyarette; Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanlık Ofisi, Maliye ve Ekonomi Bakanlığı, Sağlık ve Sosyal 
Koruma Bakanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı, Tiran Belediyesi, Durres Belediyesi ve STK 
Toplumsal Gelişim Merkezinde Bakan, Bakan yardımcısı, Belediye Başkan ve meclis üyeleri ile verimli 
istişarelerde bulunularak ülkemizde bilhassa kadın alanında yapılan çalışmalarla ilgili sunumlar 
gerçekleştirildi.

Süpervizyon eğitiminin ilk aşamasını oluşturan Pozitif Psikoterapi Temel Eğitimine ŞÖNİM ve kadın 
konukevlerinde hizmet sunan 50 meslek elemanı ile Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nden 6 
personeli katıldı. Katılımcılar, 5 modülde, 170 saatlik teorik-uygulamalı ve 30 saatlik kendini keşif 
çalışmasından oluşan 200 saatlik bir eğitim aldı. 

İstanbul’da gerçekleştirilen süpervizyon eğitimi ile Pozitif Psikoterapi Temel Eğitimine katılım 
sağlayan meslek elemanlarının yaptıkları uygulamaların etkinliğinin değerlendirilmesi, yaşadıkları 
zorlukların tespiti ve uygulamanın etkinliğinin artırılması amaçlandı. Bu amaçla süpervizyon eğitimi 
öncesi temel eğitime katılan meslek elemanlardan en az 10 vakayla çalışmaları, bir vakaya ilişkin 
vaka formasyonunu grup ve eğiticilerle paylaşmaları, terapi yöntemini uygulama konusunda kendi 
uygulama süreçlerini değerlendirmeleri istendi. 

Süpervizyon eğitiminin ikinci aşamasında kazanımların değerlendirilmesi için katılımcıların sınava 
tabii tutulmaları, eğitim programının tamamlanmasından sonra ise katılımcıların terapi yöntemini 
etkin bir şeklide uygulamaları ve eğitimin sürekliliğinin sağlanması için uygulamaların ABS üzerinde 
takip edilmesi planlanıyor.
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SOSYAL YARDIMLAR
GENEL MÜDÜRLÜĞÜSosyal Yardımlar

Genel Müdürlüğü
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 Bakan Derya 
Yanık: “Türkiye 

Aile Destek 
Programı 

kapsamındaki 
destek tutarımızı 

850 TL - 1.250 TL’ye 
yükseltiyoruz”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı’nın kapsamını 
genişlettiklerini belirterek, “Türkiye Aile Destek Programıyla büyüyen ve gelişen 
Türkiye’mizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Programımızdan 
daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar TL’ye 25 milyar 
TL ilave ederek programımızı genişletiyoruz. Bu doğrultuda 450 TL - 600 TL olan destek 
tutarımızı 850 TL - 1.250 TL’ye yükseltiyoruz.” dedi

Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni sosyal yardım 
paketinin detaylarını paylaştı.

Sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla ve arz odaklı güçlü sosyal yardım sistemi 
kurduklarını belirten Bakan Yanık, “Kaynaklarımızın bütün toplum kesimlerinin yararına olacak 
şekilde dağıtılmasını her dönemde önceledik ve bu doğrultuda çalışıyoruz” dedi.

Türkiye Aile Destek Programı’nın kapsamının genişletilmesine ve etkinliğini artırmaya yönelik 
çalışmaların tamamlandığını bildiren Bakan Yanık, şunları söyledi:

“Küresel ekonomik dalgalanmalardan ihtiyaç sahibi ailelerimizi koruyabilmek için desteklerimizi 
sunmaya devam ediyoruz. Türkiye Aile Destek Programıyla büyüyen ve gelişen Türkiye’mizin refahını 
vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade 
etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar TL’ye 25 milyar TL ilave ederek programımızı genişletiyoruz. 
Bu doğrultuda 450 TL - 600 TL olan destek tutarımızı 850 TL - 1.250 TL’ye yükseltiyoruz.”

Bakan Yanık, sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin ilave destek sağlayacaklarını 
kaydederek, “Çocuk Destek Bileşeni” kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere 
aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek vereceklerini belirtti. Bakan Yanık, “Bu kapsamda 1-2 
çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL, 5 ve daha fazla 
çocuklu hanelere 650 TL ilave destek sağlayacağız” dedi.

“Çocuk Destek Bileşeni” Hayata 
Geçiriliyor

Doğal gaz Tüketim Desteğinde 
Tutar Artırıldı

Sağlık Raporu Bulunan Kronik 
Hastalara Yüzde 5 Ek Ödeme Yapılacak

Türkiye Aile Desteğinden yararlanan haneleri Elektrik Tüketim Desteğinden de yararlandıracaklarının 
bilgisini veren Bakan Yanık, “Programa başvurusu kabul edilen ancak Elektrik Tüketim Desteği 
(ETD) alamayan hanelere ETD sağlanmasına dair tüm çalışmalarımızı tamamladık. Bu doğrultuda 
1-2 kişilik hanelere 75 kw karşılığı elektrik tüketim desteği (108 TL), 3 kişilik hanelere 100 kw karşılığı 
elektrik tüketim desteği (144 TL), 4 kişilik hanelere 125 kw karşılığı elektrik tüketim desteği (180 TL) 
ve 5 ve üzeri nüfusa sahip hanelere 150 kw karşılığı elektrik tüketim desteği (216 TL) sağlayacağız” 
ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, Türkiye Aile Destek Programından faydalanmak isteyen vatandaşların, e-Devlet 
üzerinden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla başvurularını 
yapabildiğini hatırlatarak yeni tutarların da Kasım ayı ödemelerine yansıtılacağını vurguladı.

Bakan Yanık, yeni sosyal yardım paketi içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşların ısınma giderlerine 
destek olunması amacıyla bu yıl içerisinde hayata geçirilen Doğal gaz Tüketim Desteğinde de 
önemli düzenlemeler yaptıklarının bilgisini verdi.

Bu kapsamda Doğal gaz Tüketim Desteğinde 3 milyar TL’lik bir destek sağlamayı hedeflediklerini 
belirten Bakan Yanık, “2022 yılı kış dönemi için destek tutarlarımızı artırdık. Hak sahibi 
vatandaşlarımıza yönelik yıllık 450 TL ile 1.150 TL arasında ilden ile değişkenlik gösteren yardım 
tutarımızı 900 TL ile 2.500 TL arasında olacak şekilde artırdık” dedi.

2022 yılı kış dönemi için söz konusu destek programına yönelik başvuruları Eylül ayının ilk haftası 
itibariyle e-devlet üzerinden yeniden almaya başladıklarını hatırlatan Bakan Yanık, yeni başvuru 
döneminde sadece ev sahiplerine değil aynı zamanda kiracı olan tüm sosyal yardım faydalanıcısı 
vatandaşlarımıza da doğalgaz desteklerinden faydalanma imkânı sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Doğal gaz Tüketim Desteğinde sağlık raporu bulunan 
kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren 
vatandaşlara ek ödeme yapacaklarını da belirten 
Bakan Yanık, “Vatandaşlarımızın başvurusu sırasında 
hastalığına dair raporunu sisteme işlemesi gerekecek. 
Hastalarımızın yaşadığı hanelere, belirlediğimiz destek 
tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız” 
ifadelerini kullandı.
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Tutar Artışı Yapılan Sosyal Yardım 
Kalemlerin Bütçesi 11,5 Milyar TL’ye Yükseldi

Açıklanan yeni sosyal yardım paketi içerisinde düzenli sosyal yardımlardan faydalanıcı ailelere 
sağlanan destek tutarlarında da artışlar yaptıklarını kaydeden Bakan Yanık, “Yardım programımızın 
tutarlarında yüksek oranlarda artışlar sağladık. 2022 yılında tutar artışı sağladığımız yardım 
programlarımız için ayırdığımız 6 milyar TL bütçemizi yıllık 11,5 milyar TL’ye yükselttik” dedi.

Bakan Yanık, artış yapılan sosyal yardımların detayını şu şekilde paylaştı:

“Prefabrik ev yapımı yardımını 40 bin TL’den 150 bin TL’ye, ev onarım yardımını 25 bin TL’den 75 
bin TL’ye, betonarme ev yapımı yardımını 70 bin TL’den 200 bin TL’ye çıkardık. Buna ek olarak Şartlı 
Doğum Yardım Programı kapsamında vermiş olduğumuz 150 TL’lik tutarı 500 TL’ye, Çoklu Doğum 
Yardımını 215 TL’den 400 TL’ye, Şartlı Sağlık Yardımını da 55 TL’den 100 TL’ye yükselttik.”

Bakan Yanık, Öksüz Yetim Yardımında 300 TL olan destek tutarını 600 TL’ye, Eşi Vefat Etmiş 
Kadınlara Yönelik Düzenli Nakdi Yardımını da 500 TL’den 1.000 TL’ye çıkardıklarının bilgisini verdi.

 Bakan Derya 
Yanık: “Ulusal 

Hane Ziyaretleri 
için SYDV’lere 
171,9 milyon TL 

kaynak aktardık”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşların gereksinimlerinin 
tespit edilmesi için başlatılan Ulusal Hane Ziyaretleri kapsamında Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakıflarına 171,9 milyon TL kaynak aktardıklarını açıkladı

Ulusal Hane Ziyaretlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, program kapsamında 26 milyon 
haneye ayrı ayrı ziyaretler gerçekleştireceklerini söyledi. Bakan Yanık bunun yanı sıra ziyaretler 
kapsamında düzenli sosyal yardım programından yararlanan hanelerin de mevcut ve değişen 
ihtiyaçlarının tespit edildiğini söyledi.

Bakan Yanık, ziyaretler kapsamında yeni yardım programlarının belirlenmesi ile desteklere 
ulaşmakta zorlanan hanelerde yer alan engelli, yaşlı ve çok çocuklu ailelerin tespit edilmesi üzerine 
çalışmaların yapıldığını vurgulayarak, “İlk etapta ihtiyaç sahibi vatandaşların gereksinimlerinin tespit 
edilmesi için başlattığımız Ulusal Hane Ziyaretleri kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıflarına 171,9 milyon TL kaynak aktardık” dedi.

Ulusal Hane Ziyaretlerinin Bakanlığın önümüzdeki süreçte yapacağı çalışmalara ışık tutacağına 
dikkat çeken Bakan Yanık, “Hane ziyaretleri, Bakanlığımızın çalışmalarının bel kemiğini oluşturuyor. 
Bilindiği üzere ASDEP personelimiz çalışmaları kapsamında vatandaşlarımızı ziyaret ederek 
ihtiyaçlarını tespit ediyor, eksikliklerini gideriyordu. Şimdi bu çalışmayı 26 milyon hanemizi kapsayacak 
şekilde genişletiyoruz. Vatandaşlarımızın ne tür ihtiyacı olduğunu belirleyecek ve bu konulara 
yoğunlaşacağız. Bunun için 10 bine yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelimiz, 
5 bin de ASDEP personelimiz kapı kapı dolaşarak, girilmedik hane bırakmayacak. Bilgiler tek bir 
formda birleştirecek ve böylece süreci sağlıklı bir şekilde yürüteceğiz” şeklinde konuştu.

Bakanlık olarak temel hedeflerinin vatandaşa dokunmak, onlara temas etmek olduğunun altını çizen 
Bakan Yanık, refahını artırmış bir Türkiye için sosyal devlet ilkesiyle çalışmaya devam edeceklerini 
bildirdi.

Bilgiler tek formda toplanacak
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 Bakan Derya Yanık: 
“Ağustos ayı içerisinde 

ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımıza 

6 milyar 907 milyon 
TL nakdi yardımda 

bulunduk”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ağustos ayı içerisinde ihtiyaç sahibi 
vatandaşlara 6 milyar 907 milyon TL tutarında nakdi yardımda bulunduklarını açıkladı

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

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hayata geçirdikleri hizmetleri talep odaklı olmaktan çıkararak 
arz odaklı şekilde kurguladıklarını belirten Bakan Yanık, “Eskiden vatandaş bir hizmeti görmek için, 
bir ihtiyacını talebini karşılayabilmek için kapı kapı kamu kurumlarını gezerken biz artık vatandaşın 
kendisine gidiyoruz. Çeşitli sosyal yardım programlarımızla destek oluyoruz” dedi.

Ödeme dönemi içerisinde çeşitli sosyal yardımları vatandaşlarla buluşturduklarını anımsatan 
Bakan Yanık, “Engelli ve Engelli Yakını Aylığı Yardımından Elektrik Tüketim Desteğine, Yaşlı ve 
Engelli Evde Bakım Yardımından Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardımına, Genel Sağlık Sigortası 
Yardımından Elektrik Tüketim Desteğine kadar birçok konuda vatandaşları yalnız bırakmıyoruz. 
Ağustos ayı içerisinde bu desteklerimizin yanı sıra diğer sosyal yardımlarımızı eklediğimizde ihtiyaç 
sahibi vatandaşlara yaklaşık toplamda 6 milyar 907 milyon TL tutarında nakdi yardımda bulunduk” 
ifadelerini kullandı.

Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde 
yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yanında 
olduklarını kaydeden Bakan Yanık, “Bu doğrultuda Ağustos ayında toplamda 2,7 milyar TL tutarında 
yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık” ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, Vefa Projesi ile yaşlı, engelliler, ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine 
getiremeyenler ve 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirterek, Ağustos ayı 
kapsamında 140,1 milyon TL tutarında destek verdiklerini söyledi.

Ağustos ayı içerisinde Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Yardımda bulunduklarını kaydeden Bakan 
Yanık, “Eşi vefat eden ve ihtiyaç sahibi kadınlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. İhtiyaç 
sahibi kadınlarımıza bu kapsamda toplamda 111,8 milyon TL destek sağladık” diye konuştu.

Bakan Yanık, sağlık güvencesi olmayan ya da sağlık sigortası primleri Bakanlıkça karşılanan 
vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için destekte bulunduklarını ifade etti. Bu 
doğrultuda Genel Sağlık Sigortası primlerinin karşılandığını kaydeden Bakan Yanık, “Vatandaşlarımızın 
SGK’ye ödemesi gereken 3,1 milyar TL’lik Genel Sağlık Sigortası primini Bakanlık olarak biz üstlendik” 
şeklinde konuştu.

Düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan ihtiyaç sahibi hanelere Elektrik Tüketim Desteği 
verdiklerini hatırlatan Bakan Yanık, “Buna ek olarak yeni yaptığımız düzenleme ile Kronik Hastalara 
Elektrik Tüketim Desteğinden yararlanma şartlarını esnettik. Evde bakım yardımı alanlar elektrik 
desteğinden faydalanamıyordu. Yeni yaptığımız düzenleme evde bakım yardımı alan engellilerimiz 
de bu elektrik desteğinden yararlanacak. Bu kapsamda Ağustos ayı içerisinde toplamda 270,9 
milyon TL tutarında destek verdik” dedi.

2,7 milyar TL yaşlı ve engelli 
aylığı desteği verildi

VEFA Projeleri ile ihtiyaçlar 
karşılanıyor

Eşi Vefat Eden Kadınlara 111,8 
milyon TL destek

İhtiyaç sahibi vatandaşların GSS 
Prim ödemelerini Bakanlık üstleniyor

270,9 milyon TL Elektrik Tüketim 
Desteği
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Bakan Yanık, “81 ilde ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına, sosyal 
yardım faaliyetlerini yürütebilmeleri için her ay düzenli olarak “periyodik pay” adı altında kaynak 
aktarıyoruz. Bu kapsamda Ağustos ayı için 212,8 milyon TL destek verdik” dedi.

Bakan Yanık, vatandaşların ihtiyaçlarının tespit edilmesi noktasında yeni bir projeyi de hayata 
geçirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

“Bakanlık olarak Ulusal Hane Ziyareti Programı başlattık. Kapı kapı dolaşarak hanelerde varsa 
ihtiyaçları tespit ediyoruz ve Bakanlığımızın yapacağı hizmetse hemen ihtiyaçlarını gideriyoruz. 
Bizim dışımızda olan bir durumsa ilgili kuruma hemen yönlendiriyoruz. Bu kapsamda Ağustos ayı 
içerisinde toplamda 171,9 milyon TL tutarında destek verdik. İhtiyacı olan vatandaşın ayağına giden 
sosyal devlet olgusunu yerine getiriyoruz. Proje sonunda 26 milyon hanenin tamamına gireceğiz.”

SYDV’lere periyodik
pay aktarıldı

Ulusal Hane Ziyaretleri Programı 
ile vatandaşa ulaşılıyor

 Bakan Derya Yanık: 
“İhtiyaç sahibi 

hanelerdeki çocukların 
eğitim masraflarının 

karşılanması için 223,7 
milyon TL kaynak 

aktardık”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelerdeki çocukların eğitim 
masraflarının karşılanması ve eğitimlerinin desteklenmesi için 973 Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı’na toplamda 223,7 milyon TL kaynak aktardıklarını açıkladı

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Bakanlığın sunmuş olduğu desteklere ilişkin 
açıklamalarda bulunan Yanık, “İhtiyaç sahibi hanelerdeki çocuklara yönelik eğitim desteği başlığı 
altında çeşitli yardımlarda bulunuyoruz” dedi.

Bakan Yanık eğitim desteğinin, temel okul ihtiyaçların karşılanması için özellikle eğitim öğretim 
dönemlerinin başında yapılan materyal yardımları, sınava hazırlık malzemeleri yardımı ve diğer 
eğitim yardımlarını kapsadığını ifade etti. 

Eğitim odaklı sosyal yardımlarla çocukların eğitimli bireyler olarak yetişmelerini desteklediklerini 
belirten Bakan Yanık, “İhtiyaç sahibi hanelerdeki çocukların eğitim masraflarının karşılanması ve 
eğitimlerinin desteklenmesi için 973 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na toplamda 223,7 
milyon TL kaynak aktardık” dedi.

Hâlihazırda SYDV’lere her ay düzenli kaynak aktararak, ihtiyaç sahibi hanelere nakdi ve ayni destek 
yaptıklarını hatırlatan Bakan Yanık, şunları söyledi:

“Yapacağımız bu yardımla önceliğimiz çocuklarımızın eğitimden uzak kalmaması olacak. 
Değerlerimiz ve geleceğimiz olan çocuklara, sadece eğitim alanında değil ihtiyaç duydukları 
tüm alanlarda desteklerimizi sunuyoruz. Çocuk refahının artırılması ve çocukların eğitime erişimi 
öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor.” Ülkemizin geleceğinin inşa edilmesinde önemli rol 
oynayacak çocuklarımız için her türlü desteğe hazırız diyen Bakan Yanık, “Bu kapsamda çocukların 
eğitim hakkından uzak kalmaması için bakanlıkça birçok destekte bulunuyoruz. Aktardığımız eğitim 
yardımının yanı sıra çocuklarımızın okula devam etmesi için ailelerimize her ay düzenli olarak Sosyal 
ve Ekonomik Destek (SED) veriyoruz. 

“Çocuk refahının artırılması 
öncelikli hedeflerimiz arasında”
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 Bakan Derya Yanık: 
“Eylül ayında 

toplam 2,1 milyar 
TL yaşlı aylığı ile 

engelli aylığını 
hesaplara yatırdık”

 Bakan Derya Yanık: 
“Doğal Gaz Tüketim 

Desteğimizde 
kış dönemine 

ilişkin başvurular 
başladı”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Eylül ayı içerisinde toplam 2,1 milyar TL 
tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylığını hesaplara yatırdıklarını açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata 
geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteğinde kış dönemine ilişkin başvuruların başladığını 
duyurdu. Bakan Yanık, kiracıların da artık destekten faydalanabileceğini açıkladı

Bakan Yanık, Eylül ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylığı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Eylül ayı kapsamında yaklaşık 1,2 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını kaydeden 
Bakan Yanık, yaklaşık 935 milyon TL de engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını 
belirtti.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli 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 kadar her 
alanda yanındayız. Bu doğrultuda Eylül ayında toplam 2,1 milyar TL yaşlı aylığı ve engelli aylığını 
hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık” ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar 
çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi. Arz odaklı hizmet anlayışı ile girilmedik, ulaşılmadık kimse 
bırakmayacaklarını ifade eden Bakan Yanık, bu doğrultuda bir hanede neye ihtiyaç varsa hepsinin 
giderilmesi için çalışacaklarını belirtti.

3 Milyar TL bütçe ile hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği ’ne ilişkin açıklamalarda bulunan 
Bakan Yanık, Mart/Nisan aylarını kapsayan 1’nci dönemine ilişkin ödemelerin yapıldığını belirterek, 
331 bini aşkın haneye toplamda 114,2 milyon TL destek verdiklerini hatırlattı.

Bakan Yanık, Doğal Gaz Tüketim Destek Programı kapsamında başvuruların e-Devlet üzerinden 
sürdüğünü ifade ederek, “Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden 
Bakanlığımızca sunulan ‘Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti’ ekranından gerekli bilgileri doldurarak 
başvuru yapabilecek. Bu kapsamda hali hazırda doğal gaz arzı sağlanan yerleşim yerlerinde ikamet 
eden ve hanesinde mesken türü doğal gaz aboneliği bulunan vatandaşlarımıza bu desteğimizi 
sunacağız” dedi.

Doğal Gaz Tüketim Destek Programı’ndan daha fazla hanenin yararlanması için yeni düzenlemeler 
de yaptıklarını kaydeden Bakan Yanık, şunları söyledi:

“İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteğinde kış dönemine ilişkin 
başvuruların başladı. Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına 
aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken 
niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek.”

Başvurular e-Devlet üzerinden 
sürüyor

Kiracılar da destekten 
yararlanabilecek
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Doğal Gaz Tüketim Desteğinin ısıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlediklerini ve tutarın yıllık 
450 TL- 1.150 TL arasında değişeceğini hatırlatan Bakan Yanık, “Doğalgaz Tüketim Desteğini hem 
faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- 
Devlet’ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT’ye 
gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan 
vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yansıtılacak” dedi.

Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek 
ödeme yapacaklarını belirten Bakan Yanık, “Vatandaşlarımızın başvurusu sırasında hastalığına 
dair raporunu sisteme işlemesi gerekecek. Hastalarımızın yaşadığı hanelere, belirlediğimiz destek 
tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız” ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca hayata geçirilen “Doğalgaz Tüketim Desteği” programından 
hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin şu şartları taşıması gerekmektedir;

• Türk vatandaşı olması,

• E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,

• Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,

• İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması,

• Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,

• Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi

Sağlık raporu bulunan kronik 
hastalara yüzde 5 ek ödeme yapılacak

 Aile ve Sosyal 
Hizmetler 

Bakanlığından 
8 Ayda İhtiyaç 

Sahiplerine 41,4 
Milyar TL Destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, eğitimden sağlığa, barınmadan gıdaya kadar çeşitli 
alanlarda ihtiyaç sahiplerine yönelik hayata geçirilen sosyal yardımlar kapsamında, bu 
yılın 8 aylık döneminde, toplam 41,4 milyar TL ödeme yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, aile bütünlüğünün korunması, güçlendirilmesi ve sosyal 
refahın artırılması yönünde hayata geçirilen sosyal yardımların kapsamı genişletiliyor.

Aile, engelli-yaşlı, barınma-gıda, sağlık, eğitim ve proje destekleri gibi çeşitli başlıklarda sunulan 
sosyal yardımlarla ihtiyaç sahiplerine destek sağlanırken, Bakanlığın bu kapsamda çok sayıda 
kalemde sosyal destek paketleri bulunuyor.

Aile yardımları kapsamında, canlı doğum yapanlara doğum yardımı olarak, bu yılın ocak-ağustos 
döneminde 240 milyon lira destek sağlandı.

Çoklu doğum ile dünyaya gelen 0-2 yaş aralığında çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelerin 
beslenme ve öz bakım ihtiyaçlarının desteklenmesini içeren çoklu doğum yardımı için 2022 Ocak-
Ağustos arasında 23,5 milyon lira ödeme yapıldı.

Hanede sosyal güvencesi olan birey bulunmayan, 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan 
ve son resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlara yönelik “Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli 
Nakit Yardım Programı” kapsamında 2022 Ocak-Ağustos arasında 340,9 milyon lira destek verildi.
3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan annesi, babası veya her ikisi de vefat etmiş 
çocuklar için yapılan “Öksüz ve Yetim Yardımı”ndaki ödeme ise 2022 Ocak-Ağustos arasında 96,9 
milyon olarak kayıtlara geçti.

Vatani görevini yapan askerlerin, sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında 
ihtiyaç sahibi olan ailelerinin askerlik görevi süresince desteklenmesi amacıyla yürütülen Asker 
Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı’nda 2022 Ocak-Ağustos arasında 94,8 milyon lira 
yardım sağlandı.

Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olup babası askerliğini 
yapan çocuklar için “Asker Çocuğu Yardımı”ndaki yardım miktarı, 2022 Ocak-Ağustos arasında 2,2 
milyon lira olarak gerçekleşti.

GAZ
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Terör olaylarından etkilenen kişilerin acil durum kapsamında gıda, giyim, yol, eğitim ve barınma 
gibi ihtiyaçlarına yönelik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarınca yapılan “Terör Zararı 
Yardımları”ndaki tutar bu yılın ocak-ağustos arasında 2,14 milyon olarak belirlendi.

Afet ve acil durum hallerinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından 
vatandaşların gıda, giyim, barınma vb. temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yardımlar 
kapsamında, 2022 Ocak-Ağustos arasında 24,24 milyon lira destek sağlandı.

Şehit yakınları ve gazilerin muhtelif ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla “Şehit Yakınları ve 
Gazilere Yönelik Yardımlar” ise 2022 Ocak-Ağustos arasında 5,1 milyon lira olarak kayıtlara girdi.

Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, 
Temmuz 2022-Temmuz 2023 döneminde en 
fazla 10 aylık süre ile hane içindeki kişi başına 
düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir 
aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta 
desteklenmeleri sağlayan “Türkiye Aile Desteği 
Programı” doğrultusunda 2022 Temmuz’dan bu 
yana 1,3 milyar lira destek yapıldı.

Öte yandan, 3294 sayılı Kanun kapsamındaki 
ihtiyaç sahibi ailelerin gıda gibi temel ihtiyaçlarının 
karşılanması amacıyla başta ramazan ayı ve 
Kurban Bayramı öncesinde olmak üzere ve yıl 
boyunca gereksinim bulunması halinde Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları 
tarafından yapılan gıda yardımı kapsamında, 2022 
Ocak-Ağustos arasında 721,1 milyon lira tutarında 
yardım teslim edildi.

İhtiyaç sahibi olduğu Mütevelli Heyeti kararıyla tespit edilen yaşlı, engelli, hasta olan ve evinde 
yemek yapabilecek durumu bulunmadığı belirlenen kişilere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
(SYD) Vakıfları tarafından aşevi hizmeti sunuldu. 2022 Ocak-Ağustos arasında 135,1 milyon lira 
yardım verildi.

Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine evlerinin 
bakım-onarımı, betonarme ve prefabrik ev yapım yardımları ve afet kapsamında ev eşyası alımı için 
ayni veya nakdi yardımlar kapsamında, 2022 Ocak-Ağustos arasında 70,6 milyon lira destek ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırıldı.

Düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ihtiyaç sahibi hanelerin elektrik tüketim 
giderlerine destek olundu. Bu kapsamda 2022 Ocak-Ağustos döneminde 2 milyar 570 milyon lira 
kaynak tahsis edildi.

Sosyal güvencesi olmayan ve aylık bağlanacak kişinin kendisi ve eşi dikkate alınmak suretiyle kişi 
başına düşen aylık geliri net asgari ücretin üçte birinden az olan 65 yaş üstü vatandaşlara yapılan 
yardımlar kapsamında, 2022 Ocak-Ağustos arasında 7,36 milyar lira ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.
Sosyal güvencesi olmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin üçte birinden az 
olan engellilere yapılan yardımlar doğrultusunda, 2022 Ocak-Ağustos arasında 5,13 milyar destek 
verildi.

Sosyal güvencesi bulunmayan ve hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin üçte 
birinden az olan 18 yaşından küçük engelli vatandaşlara yapılan yardımlardaki tutar bu yılın 8 ayı 
için 634 milyon olarak kayıtlarda yer aldı.

İhtiyaç sahibi olup kişisel bakımlarını ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı ve engellilerin, ağır 
kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyenlerin ve 65 yaş üstündekilerin ikamet 
ettikleri evlerinde proje kapsamında 2022 Ocak-Ağustos arasında 118 milyon lira destek sağlandı.
İhtiyaç sahibi engelli vatandaşların topluma uyumunu kolaylaştıracak her türlü araç gereç 
ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yürütülen yardımlar kapsamında da 2022 Ocak-Ağustos 
arasında 2,3 milyon lira tutarında destekte bulunuldu.

Sosyal güvencesi olmayan, 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi durumunda bulunan 
ailelere çocuklarını sağlık kontrolüne göndermeleri, anne adaylarının ise hamilelik süresince sağlık 
kontrolüne gitmeleri ve doğumlarını hastanede yapmaları şartıyla yapılan yardımlar kapsamında, 
2022 Ocak-Ağustos arasında 370 milyon lira ödendi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamındaki genel sağlık 
sigortalısı sayılanlar ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin hastane, ilaç, reçete, optik 
katılım payı muhteviyatında ödedikleri tutarın iadesi doğrultusunda, 2022 Ocak-Ağustos arasında 
24,7 milyon lira destek sağlandı.

Tüberküloz ve SSPE hastalığı nedeniyle psiko-sosyal ve mali kayıp yaşayan hastalar için geliştirilmiş 
düzenli nakdi yardım programı ile 2022 Ocak-Ağustos arasında da 40,2 milyon lira ödeme yapıldı.
Genel Sağlık Sigortası (GSS) Prim Ödemeleri, 2022 Ocak-Ağustos arasında 20,9 milyar lira oldu.
Doğal Gaz Tüketim Desteği doğrultusunda da programın başladığı Mart-Nisan 2022 döneminden 
bu yana 114,2 milyon lira destek sağlandı.

Öte yandan, 3294 sayılı Kanun kapsamında bulunan ve 15 Nisan 2022 tarihi ve sonrasında yakını/
yakınları vefat eden Türk vatandaşlarına yönelik yardım programı ile Nisan-Ağustos 2022’den bu 
yana 3,84 milyon lira destek ile ihtiyaç sahiplerine ulaşıldı.

Aile Destek Programı ile çok sayıda 
ihtiyaç sahibine destek verildi

Sosyal güvencesi olmayan 
vatandaşlara da destek sağlandı

Sağlık alanında yardımlarla da 
ihtiyaç sahiplerine ulaşıldı
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Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelere, çocukların 
örgün eğitime devam etmeleri ve okulun açık olduğu aylarda bir ay içerisinde 4 günden fazla 
devamsızlık yapmamaları şartıyla yardımlar da yapıldı. 2022 Ocak-Ağustos arasında da 733 milyon 
lira tutarında destek sunuldu.

Her eğitim-öğretim yılı başında ve yıl boyunca 3294 sayılı Kanun kapsamında bulunan ihtiyaç 
sahibi ailelerin ilk ve ortaöğretimde okuyan çocuklarının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) 
Vakıfları tarafından kırtasiye, önlük, çanta gibi temel okul ihtiyaçlarının karşılanması için 2022 Ocak- 
Ağustos 2022 arasında 9,9 milyon lira destek verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın taşımalı eğitim sistemi dışında kalan 3294 sayılı Kanun kapsamında 
bulunan ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları 
tarafından taşıma, yemek ve barınma ihtiyaçlarına yönelik yardımlar yapıldı. Bu doğrultuda, 2022 
Ocak-Ağustos arasında 1,3 milyon lira destek verildi.

Düzenli ve süreli yardım programlarından yararlanan vatandaşların hanelerinde mevcut ihtiyaçlarının 
tespitini, değişen ihtiyaçlar tespit edilerek yeni yardım programlarının belirlenmesi ile desteklere 
ulaşmakta zorlanan hanelerde yer alan vatandaşların belirlenmesi üzerinde çalışmalar yapıldı. Bu 
kapsamda, bu yılın ağustos ayında 171,9 milyon lira Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 
aktarıldı.

Ağır kronik hastalığı olan ve öz bakımını yerine getirmekte zorlanan sosyal yardım faydalanıcısı 
vatandaşların, ev temizliği ve kişisel bakımları gibi zaruri ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 
bakanlıkça yürütülen sosyal yardım programı uygulandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
tarafından Vefa Programı, tüm Türkiye geneline uygulanarak, milli program haline getirildi. Program 
kapsamında yıl sonuna kadar kullanabilmek amacıyla 179 milyon lira kaynak tahsis edildi.

Vefa Programı kapsamında, 179 
milyon lira kaynak tahsis edildi
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 Bakan Derya 
Yanık Elazığ’da 
Gaziler ve Şehit 

Aileleri ile Bir 
Araya Geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Derya Yanık, “Her türlü terörün kökünü kurutuncaya 
kadar şehitlerimizin ve gazilerimizin yolunda ilerlemeye, onların bize emanet ettiği barış 
ortamını korumaya kararlıyız.” dedi

Bakan Derya Yanık, Elazığ’daki temasları kapsamında Valilik ve Belediyeyi ziyaret ederek Vali Ömer 
Toraman ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile görüştü. Gazi Huzurevi’ni de ziyaret eden Yanık, 
daha sonra kentteki bir otelde düzenlenen programda gaziler ve şehit aileleri ile bir araya geldi.
Bakan Yanık, burada yaptığı konuşmada millet için iftihar kaynağı olan Gaziler Günü sebebiyle 
Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfının ev sahipliğinde Elazığ’da bulunmanın heyecan 
ve mutluluğunu yaşadığını söyledi. Kentin Milli Mücadele’nin sembol şehirlerinden biri olduğunu 
anlatan Yanık, şöyle konuştu:

“101 yıl önce, TBMM, Mustafa Kemal Paşa’ya mareşal rütbesi ve gazilik unvanı verdi. Gaziler Günü’nü 
kutladığımız 19 Eylül haftasında, başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere, 
Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Dumlupınar’dan Kore’ye, Kıbrıs’tan 15 Temmuz’a kadar bütün şehit ve 
gazilerimizi minnetle ve hürmetle yad ediyorum.”

“Biz vatan sevgisini imandan bilen bir milletiz. Yaşadığımız mücadele dolu yıllar, bizde bu sevginin 
iyice kökleşmesini ve artık genlerimizden sökülemez bir hale gelmesini sağlamıştır.” ifadelerini 
kullanan Yanık, Türklerin aynı zamanda, yaşadıkları bütün coğrafyalarda yurt kuran, kadim bir 
devlet geleneğine sahip, güçlü bir millet olduğunu bildirdi.

Yanık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bugün de önceden olduğu gibi bizi güçlü kılan ve her türlü tehdit karşısında dimdik durmamızı 
sağlayan şey, yüzyıllardır bu vatan uğruna dökülen kanların hatırasına duyduğumuz derin saygıdır. 
En son 15 Temmuz hain darbe kalkışmasını hatırlıyoruz. Cumhurbaşkanı’mızın cesur çağrısıyla 
akın akın sokakları nasıl doldurduğumuzu, okunan selalarla nasıl bir Milli Mücadele ruhuna 
büründüğümüzü, tankların önüne göğsümüzü nasıl siper ettiğimizi hepimiz hatırlıyoruz. O karanlık 
gecenin sabahında kalbi vatanı için çarpan herkesin birer şehit namzeti, birer gazi adayı olduğuna 
inanıyorum. Bu ruh, bizim şeref ve övünç kaynağımızdır.”

Bakan Derya Yanık, Elazığ’daki temasları kapsamında Valilik ve Belediyeyi ziyaret ederek Vali Ömer 
Toraman ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile görüştü. Gazi Huzurevi’ni de ziyaret eden Yanık, 
daha sonra kentteki bir otelde düzenlenen programda gaziler ve şehit aileleri ile bir araya geldi.
Bakan Yanık, burada yaptığı konuşmada millet için iftihar kaynağı olan Gaziler Günü sebebiyle 
Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfının ev sahipliğinde Elazığ’da bulunmanın heyecan 
ve mutluluğunu yaşadığını söyledi. Kentin Milli Mücadele’nin sembol şehirlerinden biri olduğunu 
anlatan Yanık, şöyle konuştu:

“101 yıl önce, TBMM, Mustafa Kemal Paşa’ya mareşal rütbesi ve gazilik unvanı verdi. Gaziler Günü’nü 
kutladığımız 19 Eylül haftasında, başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere, 
Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Dumlupınar’dan Kore’ye, Kıbrıs’tan 15 Temmuz’a kadar bütün şehit ve 
gazilerimizi minnetle ve hürmetle yad ediyorum.”

“Biz vatan sevgisini imandan bilen bir milletiz. Yaşadığımız mücadele dolu yıllar, bizde bu sevginin 
iyice kökleşmesini ve artık genlerimizden sökülemez bir hale gelmesini sağlamıştır.” ifadelerini 
kullanan Yanık, Türklerin aynı zamanda, yaşadıkları bütün coğrafyalarda yurt kuran, kadim bir 
devlet geleneğine sahip, güçlü bir millet olduğunu bildirdi.

Yanık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bugün de önceden olduğu gibi bizi güçlü kılan ve her türlü tehdit karşısında dimdik durmamızı 
sağlayan şey, yüzyıllardır bu vatan uğruna dökülen kanların hatırasına duyduğumuz derin saygıdır. 
En son 15 Temmuz hain darbe kalkışmasını hatırlıyoruz. Cumhurbaşkanı’mızın cesur çağrısıyla 
akın akın sokakları nasıl doldurduğumuzu, okunan selalarla nasıl bir Milli Mücadele ruhuna 
büründüğümüzü, tankların önüne göğsümüzü nasıl siper ettiğimizi hepimiz hatırlıyoruz. O karanlık 
gecenin sabahında kalbi vatanı için çarpan herkesin birer şehit namzeti, birer gazi adayı olduğuna 
inanıyorum. Bu ruh, bizim şeref ve övünç kaynağımızdır.”

15 Temmuz’un hemen akabinde başlattıkları sınır ötesi operasyonların da ülkenin selameti için her 
şeyi yapabileceklerinin başka bir ispatı olduğunu aktaran Yanık, “Kimsenin bir karış toprağında 
gözümüz olmadığı gibi sınırlarımızın en ufak bir ihlaline de göz yummamız mümkün değildir. Her 
türlü terörün kökünü kurutuncaya kadar şehitlerimizin ve gazilerimizin yolunda ilerlemeye, onların 
bize emanet ettiği barış ortamını korumaya kararlıyız.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birkaç gün önce Birleşmiş Milletlerde yaptığı konuşmasında son derece 
kararlı bir biçimde belirttiği gerçekleri akıllarından çıkarmamaları gerektiğini bildiren Yanık, şöyle 
devam etti:

Sosyal güvencesi olmayan 
vatandaşlara da destek sağlandı

“Barış ortamını korumaya 
kararlıyız”
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“Sayın Cumhurbaşkanı’mızın dediği gibi Türkiye hiçbir zaman teröre kayıtsız kalmamıştır, 
kalmayacaktır. Bunun altını burada siz gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın huzurunda bir kez daha 
kararlılıkla çizilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yine Sayın Cumhurbaşkanı’mızın cümleleriyle ifade 
edersek terör örgütünü isim değişiklikleri gibi ucuz kurnazlıklarla meşrulaştırmaya çalışanları da 
bir an önce teröristleri silahlandırmaktan ve desteklemekten vazgeçmeye, hatalarından dönmeye 
davet ediyoruz.”

Bakanlık olarak sorumluluklarının gazilerin ve şehit ailelerinin huzurunu ve mutluluğunu sağlamak 
olduğunu dile getiren Yanık, 20 yıl içinde 100 yıllık icraata imza attıklarını, atmaya da devam 
edeceklerini bildirdi.

Tüm toplum için devrim niteliğinde çalışmalar gerçekleştirdiklerine, Türkiye’yi sosyal devlet tanımının 
örnek ülkesi haline getirdiklerine işaret eden Yanık, devlet hizmetini, soğuk ve ulaşılmaz olmaktan 
çıkardıklarını vurguladı. Halktan talep beklemediklerini, hizmeti onların bulunduğu yere taşıdıklarını 
kaydeden Yanık, artık hiçbir vatandaşın sorunlarıyla baş başa kalmak durumunda olmadığını dile 
getirdi. Herkesin ihtiyacına özel hizmet modelleri ürettiklerini ifade eden Yanık, şunları kaydetti:

“Elbette bu geniş ailenin en kıymetli üyeleri olan şehit yakınları ve gazilerimize de özel çalışmalar 
gerçekleştiriyoruz. Öncelikle gazi ve gazi yakınlarımızın yanında olduğumuzu hissettirmek, 
sıkıntılarını hızlıca çözmek için düzenli ziyaretler yapıyoruz. Bugüne kadar 384 bin 636 şehit yakını 
ve gazimizi hanelerinde ve iş yerlerinde ziyaret ettik.”

Sosyal güvencesi olmayan gazilere şeref aylığı bağladıklarını, aylık alan kişiler ile eşlerini sağlık 
hizmetlerinde katılım payından muaf tuttuklarını hatırlatan Yanık, şehitlerin bir yakını, engellilik 
oranı yüzde 90 veya daha fazla olan malul gaziler ve bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun 
özel tertibat yaptıran gaziler için özel tüketim vergisi muafiyeti sağladıklarını belirtti.

Gaziler ile eş, anne, baba ve çocuklarının kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhane ve sosyal 
tesislerden indirimli olarak, şehir içi toplu taşıma hizmetleri ile demiryolları ve denizyollarından 
ücretsiz olarak yararlanmalarını sağladıklarına dikkati çeken Yanık, hak sahibi şehit yakını, gazi ve 
gazi yakınları ile vazife malullerine 2022 yılı haziran sonu itibarıyla 6 bin 656 ücretsiz seyahat kartını 
teslim ettiklerini aktardı.

Toplam 210 bin 115 ücretsiz seyahat kartını hak sahiplerine ulaştırdıklarını anlatan Yanık, şöyle 
konuştu:

“Bu sosyal hakların yanı sıra şehit yakını ve gazilerimize, yüzde 40 oranında indirimli elektrik ve su 
kullanım hakkı verdik. ÖSYM sınav ücreti muafiyeti, yükseköğrenim harç ve ücret muafiyeti, Kredi ve 
Yurtlar Kurumu burs önceliği ile yurt ve kredi önceliği sağladık. Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım 
ve Rehabilitasyon Merkezlerinden yararlanma imkanı sunduk. Poliklinik hizmetlerinde yine şehit 
yakınlarımız ve gazilerimize öncelik hakkına sahipler. Şehit yakınlarının 1 kişi olan istihdam hakkı 
2’ye yükseldi. 2022 yılı itibarıyla kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısını 
47 bin 437’ye çıkardık.”

Ülkede tek bir insanı dahi geride bırakmadan hep beraber ilerlemeye özen gösterdiklerini belirten 
Yanık, güçlerinin birlik beraberliğe bağlı olduğunu hiç unutmadıklarına işaret etti.

Programda emeği geçenlere teşekkür eden Yanık, gazilerle çok daha güçlü, huzurlu bir Türkiye için 
canla başla çalışacaklarını, yılmayacaklarını ve yorulmayacaklarını sözlerine ekledi.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Yanık, parti teşkilatı ile basına kapalı gerçekleştirilen 
toplantıya katıldı.

Ardından tarihi Harput Mahallesi’ne geçen Yanık, burada kadın kooperatifleri tarafından açılan 
sergideki ürünleri inceleyerek bilgi aldı.

Yanık, burada yaptığı konuşmada, kentteki kurumların yaptığı hizmetleri ve çalışmaları yerinde 
değerlendirmek amacıyla çeşitli ziyaretlerde bulunduklarını belirtti.

Kentin ihtiyaçlarıyla alakalı da değerlendirmelerde bulunduklarını aktaran Yanık, “Elazığ bizim için 
önemli, tarihi ve kültürüyle Selçuklu’dan bu yana Anadolu’ya ilk girdiğimiz kapı, Malazgirt’ten sonra 
Türklerin ilk yerleştikleri yerleşim yerlerinden birisidir. Buradaki mirasımız Harput, başlı başına zaten 
kültürel bir miras. Dolayısıyla insanı, tarihi ve kültürüyle dokusuyla Elazığ, Anadolu coğrafyasının 
ve kültürünün çok önemli merkezlerinden birisi. Elazığ geçmişte terörle mücadelenin en çetin 
zamanlarında teröre geçit vermemiş illerimizden birisi ve terörle mücadelede en ön safta koşmuş 
insanların memleketi.” diye konuştu.

Bu bakımdan Elazığ’ın gönüllerinde çok özel ve müstesna bir yeri olduğunu ifade eden Yanık, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Önümüzdeki süreçte de inşallah Bakanlık olarak çalışmalarımızı Elazığ’ımızda, Elazığlı 
hemşerilerimize artırarak devam ettireceğiz. Önümüzdeki süreçte çok hızlıca Elazığ’ımızın uygun 
ihtiyaç noktalarına 3 adet Aile Destek Merkezini Bakanlık olarak kuracağız. Bunu da sizin vasıtanızla 
buradan duyurmuş olalım. Yine diğer hizmetlerimizi de inşallah en güzel bir biçimde Elazığlı 
hemşehrilerimizin istifadesine sunmaya devam edeceğiz. Programımız son derece dolu dolu ve 
çok verimli geçti ve geçiyor. Buradan çocuk evlerimizi ziyaret edeceğiz, çocuklarımızla buluşacağız. 
İnşallah hizmetlerimizi yerinde görme ve değerlendirmeye, valimizle, belediye başkanımızla ve 
yereldeki arkadaşlarımızla beraber izlemeye devam edeceğiz.”

“Elazığ’ımızın uygun ihtiyaç noktalarına
3 adet Aile Destek Merkezi kuracağız”
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 Bakan Derya Yanık 
Sakarya Meydan 

Muharebesi’nin 
yapıldığı Polatlı’da 

Gazilerle Buluştu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Derya Yanık, “Bütün milletimize olduğu gibi ihtiyacı 
ölçüsünde şehit yakınlarımıza ve gazilerimize de aynı hizmetleri aynı şekilde büyük bir 
sorumluluk duygusuyla, gayretle sunmaya, sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Ankara’nın Polatlı ilçesindeki 
Sakarya Şehitliği’nde “Gaziler Günü Buluşması” düzenlendi. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan 
programda şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu.

Bakan Yanık, burada yaptığı konuşmada, nesilden nesle aktarılan “ölürsem şehit, kalırsam gazi” 
inancı ve şuurunun, Türk milletine binlerce yıllık şanlı tarihe, şehitlik ve gazilik unvanıyla şereflenmiş 
kahraman atalara layık evlatlar yetiştiren bir millet olmayı sağladığını söyledi. Polatlı’daki şehitlikte, 
bu toprakları vatan yapanların aziz hatırası nasıl dipdiri yaşıyorsa, dünyanın dört bir yanında 
34 ülkede, 78 şehitlikte, istiklal, hürriyet, vatan ve insanlık için canını feda edebilme erdeminin 
anıtlarının dimdik ayakta durduğunu dile getiren Yanık, “Sakarya Meydan Muharebesi’nin 101. yıl 
dönümündeyiz. Birkaç gün öncesi Polatlı, Anadolu ve Türkiye için çok önemli bir tarihti. Sakarya 
Meydan Muharebesi’nin hemen öncesinde, Yunan işgal güçleri neredeyse bu noktaya kadar 
gelmişti. Polatlı’dan yankılanan top sesleri, Ankara’dan duyuluyordu. Tarihin gördüğü son meydan 
muharebelerinden biri olan bu savaşta ecdadımız kelimenin tam anlamıyla göğsünü siper etti.” diye 
konuştu.

Sakarya Meydan Muharebesi’nde alınan zaferle, Milli Mücadele’nin bir savunma savaşından taarruz 
savaşına döndüğünü ifade eden Yanık, dolayısıyla Milli Mücadele’nin akıbetinin bir anlamda burada 
belirlendiğini dile getirdi. Artık vatan topraklarından düşmanın atılması safhasına geçildiğini anlatan 
Yanık, şöyle devam etti:

“Nitekim birkaç yıl içinde Anadolu düşmandan 
tamamen temizlendi. İşte o kutlu zaferlerin 
işaret fişeği Sakarya Meydan Muharebesi’yle 
Polatlı’dan ateşlendi. Tarih bilgisi eksik 
bir genel başkan geçtiğimiz günlerde 
Osmanlı’ya laf etti. Gazi Mustafa Kemal’in 
bir Osmanlı Paşası olduğunu bilmeden ya 
da hatırlamadan Adapazarı’ndaki mitingde 
‘Sakarya Savaşı burada yapıldı’ dedi. Ne 
Osmanlı’nın büyüklüğünden haberleri var ne 
de Sakarya Meydan Muharebesi’nin nerede 
yapıldığından haberleri var. Ne biliyorlar ne de 
bilmediklerinin farkındalar. Bu vesileyle tekrar 
anlatalım, öğretelim üzerimize düşeni yapmış 
olalım. Sakarya Meydan Muharebesi Sakarya 
ilinde değil burada yani Polatlı’da yapıldı.”

Bakan Yanık, bugün üzerinde yaşanan vatanın kuruluş şuurunu, çocuklara ve gençlere aktarmak 
gerektiğini vurguladı.

Devletin tüm kademelerinde, şehit yakınlarına, gazilere ve yakınlarına daha iyi imkanların sunulması, 
sorunlarının ivedilikle çözülmesi için büyük bir hassasiyet gösterdiklerinin altını çizen Yanık, 
“Kahramanlıklarıyla övündüğümüz, emsalsiz fedakarlıklarını örnek aldığımız gazilerimizin, taşıdıkları 
şerefe yaraşır bir şekilde hayatlarını devam ettirmeleri için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya 
devam edeceğiz.” dedi.

Bakanlık olarak şehit yakını, gazi ve gazi yakınları için hizmetleri genel müdürlük seviyesinde 
yürüttüklerini, AK Parti iktidarında, şehit yakını, gazi ve gazi yakınları için çok önemli düzenlemeleri 
hayata gerçekleştirdiklerini anlatan Yanık, şöyle devam etti:

“Burada tabii ki bizim Cumhurbaşkanı’mızın bu konudaki hassasiyeti, şehitlerimize, şehit 
yakınlarımıza ve gazilerimize duyduğu o büyük hürmetin, vefa duygusunun büyük yeri var. İnşallah 
budan sonraki süreçte de Rabb’im nasip ederse biz bütün milletimize olduğu gibi ihtiyacı ölçüsünde 
şehit yakınlarımıza ve gazilerimize de aynı hizmetleri aynı şekilde büyük bir sorumluluk duygusuyla, 
gayretle sunmaya, sürdürmeye devam edeceğiz. Şehit yakınlarımızın, gazilerimizin ve ailelerinin 
hayat standartlarını yükseltmek, refahını arttırmak ve sorunlarına çözüm üretmek için canla başla 
çalışıyoruz.”

Bakan Yanık, şehit yakını ve gazilerin motorlu taşıt alımlarında, durumlarına uygun düzenlemeler dahilinde 
Özel Tüketim Vergisi’nden muaf tutulduğunu hatırlattı. Şehit ve gazi çocuklarının eğitimleri için devletin 
imkanlarını seferber ettiklerini aktaran Yanık, çocukların, kuruluşların kapasitelerinin yüzde 3’ü oranında 
özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinden ücretsiz yararlandığını, gazilerin çocuklarının 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda yatılılık, bursluluk, sosyal yardımlar ve okul pansiyonlarından 
ayrılan kontenjan dahilinde öncelikli yararlandığını söyledi. İlköğretim sonrası yükseköğretimde de 
onları yalnız bırakmadıklarına işaret eden Bakan Yanık, şunları kaydetti: “Çocuklarımız yükseköğretim 
burslarından öncelikli olarak faydalanıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumunun yurtlarında kalmaları halinde 
hiçbir ücret veya depozito ücreti ödemiyorlar. Birçok sosyal yardımın yanı sıra yüzde 40 elektrik ve 
su indirim imkânı sağladık. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz şehir içi toplu taşıma hizmetleri ile demir 
yolları ve deniz yollarının şehir içi ve şehirlerarası hatlarını ücretsiz olarak kullanma hakkına sahip. Hak 
sahibi şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile vazife malullerine 2022 yılı Haziran sonu itibarıyla 6 bin 656 
ücretsiz seyahat kartını teslim ettik. Toplamda 210 bin 115 ücretsiz seyahat kartı bugüne kadar hak 
sahiplerine ulaştırıldı. Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızı kamuda istihdam ediyoruz. Yakın zamanda 
şehit yakınlarımızın 1 kişi olan istihdam hakkını 2 kişiye yükselttik. 2022 yılı itibarıyla kamuda istihdamı 
sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısını 47 bin 437’ye çıkardık.” Bakan Yanık, şehit yakını, gazi 
ve gazi yakınlarını düzenli olarak ziyaret ettiklerini belirterek, bugüne kadar 384 bin 636 şehit yakını ve 
gazi ile hanelerinde ve iş yerlerinde bir araya geldiklerini vurguladı.

“Sorunlarına çözüm üretmek için canla 
başla çalışıyoruz”

“Bugüne kadar 384 bin 636 şehit yakını 
ve gaziyi ziyaret ettik”
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 Şehit Yakınları ve 
Gazilerin Hayatını 

Kolaylaştıran 
Ekonomik ve Sosyal 

Destekler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca şehit yakınları ve gazilerin hayatlarını kolaylaştırmak 
amacıyla istihdamdan ulaşıma, sağlıktan eğitime birçok alanda destek sunuluyor. Bakan  
Derya Yanık, “Sunduğumuz imkanlar elbette kahramanlarımızın fedakarlığının karşılığı 
değil ama sıkıntı çekmeden hayatlarını sürdürebilmelerini hedefliyoruz.” dedi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca istihdamdan ulaşıma, sağlıktan eğitime birçok alanda şehit 
yakınları ve gazilerin hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik ekonomik ve sosyal imkanlar sunuluyor. 
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Sunduğumuz imkanlar elbette kahramanlarımızın 
fedakarlığının karşılığı değil ama sıkıntı çekmeden hayatlarını sürdürebilmelerini hedefliyoruz.” dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonunda “19 Eylül Gaziler Günü” ve Mustafa Kemal 
Atatürk’e “Gazi” unvanı verilişinin 101. Yılı dolayısıyla etkinlikler düzenlenecek.  

Bu kapsamda Ankara’da 19 Eylül Gaziler Günü Buluşması gerçekleştirilecek. Aynı zamanda Kurtuluş 
Savaşı’nın dönüm noktası olan Sakarya Meydan Muharebesi Zaferi’nin  de 101. Yıl Dönümü olması 
dolayısıyla Polatlı’da “Hattı Müdafaa Değil Sathı Müdafaa-Her Zaman” başlığıyla düzenlenecek 19 
Eylül Gaziler Günü Buluşması’nda Polatlı Merkez Şehitliği, Duatepe Anıtı ziyaret edilecek ve Sakarya 
Meydan Muharebesi Müzesi gezilecek.  

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, vatan uğruna canlarını hiçe sayan şehitlerin yakınları 
ile gazilere fedakarlıkları için minnet duyduklarını dile getirdi.

Şehit yakınları ile gazilere sağlanan ekonomik ve sosyal hakları anlatan Bakan Yanık, şehitlerin 
emaneti olan yakınlarının ve gazilerin hayatlarını kolaylaştırabilmek  için çalıştıklarını belirtti. Bakan 
Yanık “Sunduğumuz imkanlar elbette kahramanlarımızın fedakarlığının karşılığı değil ama sıkıntı 
çekmeden hayatlarını sürdürebilmelerini amaçlıyoruz.” ifadesini kullandı.

Bakan Yanık, şehit yakınları ve gazilere devletin sunduğu imkanları şöyle sıraladı:

• “Şehitlerimizin eş ve çocuklarından birisi ile anne-baba ve kardeşlerinden birisi olmak 
üzere toplam 2 yakınına, gazilerimizin kendilerine veya lehine feragat ettiği bir yakınına 
kamuda istihdam hakkı sağlıyoruz. Bugüne kadar 47.437 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı 
kamuda istihdam ettik.

• Hak sahibi şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile vazife malulleri, şehir içi toplu taşıma 
hizmetleri ile demiryolları ve denizyollarının şehir içi ve şehirlerarası hatlarından ücretsiz 
yararlanmaktadır. Bu kapsamda 210.115 ücretsiz seyahat kartını sahiplerine ulaştırdık.

• Görevi nedeniyle malul hale gelenlerin kendilerine, hayatını kaybedenlerin hak 
sahiplerine en az 30 yıl hizmet yapmış gibi aylık bağlanmaktadır. Şehitlerimizin vefat eden 
vazife malulleri ile hayatını kaybeden sivil terör mağdurlarının anne ve babalarına şartsız 
aylık bağlanmaktadır.

• Şehitlerimizin dul ve yetimlerinin brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları 
emlak vergisinden muaf tutulmuştur. Şehitlerimiz ile gazilerimize bir konut ile sınırlı olmak 
üzere faizsiz konut kredisi sağlanmaktadır. Terörle mücadele sırasında şehit olan kamu 
görevlilerinin hak sahipleri ile malul gazilerimize 10 yıl süreyle rayiç bedel üzerinden kira 
yardımı ödenmektedir. Sıra tahsisli konutlarda şehit yakınları ile gazilerimize artı 40 puan 
verilmektedir.

• Şehit ve gazi çocukları KYK’nin verdiği yükseköğrenim bursundan ve yurtlardan 
öncelikli ve ücretsiz yararlanmaktadır. Asayiş ve güvenlik kapsamında şehit veya gazi 
olanların çocukları sınavsız paralı yatılı öğrenciliğe alınmaktadır. Şehit ve gazi çocukları özel 
öğretim kurumlarının yüzde 3’lük kontenjanı dahilinde ücretsiz eğitim almaktadır. Şehit ve 
gazi çocuklarına üniversitelerde açıköğretim ve ikinci öğretimde katkı payı/öğrenim ücreti 
muafiyeti sağlanmaktadır. Ayrıca çocukların ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretimleri 
sırasında belirlenen katsayılar çerçevesinde eğitim ve öğretim yardımı ödenmektedir.

• Şehitlerimizin yakınları ve gazilerimize ikametgahlarında kullandıkları elektrik 
ücretlerinde en az yüzde 40, su ücretinde yüzde 50 indirim uygulanmaktadır.
• Şehitlerimizin eş veya çocuklarından birine, eşi veya çocuğu yoksa anne veya 
babasından birine bir araçla sınırlı olmak üzere araç alımlarında ÖTV muafiyeti sağlanmıştır. 
Yüzde 90 ve üzeri engeli olan gazilerimizin ÖTV muafiyetinden yararlanarak aldıkları araçları 
MTV’den muaf tutulmaktadır.

• Terörle mücadelede malul hale gelen gazilerimiz ile bakıma muhtaç vazife malullerinin 
ortez, protez ve diğer iyileştirici araç gereçleri Sağlık Uygulama Tebliği’ndeki fiyatlar 
üzerinden karşılanmaktadır. Şehitlerimizin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile 
gaziler ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere sağlık hizmetlerinde katılım payı muafiyeti 
sağlanmaktadır. Gazilerimiz sağlık kuruluşlarına başvurularında öncelikli olarak sağlık 
hizmetlerinden yararlanmaktadır.

• Şehitlerimizin aylık alan hak sahipleri ile gazilerimize de yılda bir defa olmak üzere ek 
ödeme verilmektedir.

• Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli bulunan şehit dul ve yetimleri ile anne, baba 
ve kardeşleri 18 Mart Şehitler Günü’nde, malul gaziler ile eşleri ise 19 Eylül Gaziler Günü’nde 
idari izinli sayılmaktadır.
• Şehit dul ve yetimleri ile gaziler ve refakatindeki anne, baba, eş ve çocukları müze ve 
ören yerlerinden ücretsiz yararlanmaktadır.
• Eş ve çocuklar Devlet Tiyatroları’ndan ücretsiz faydalanmaktadır.
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Şehit ve Gazi 
Çocuklarına 

Yazarlık Eğitimi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce 
hazırlanan “Yazıyorum Öyleyse Varım-Yazarlık Atölyesi Projesi” kapsamında online 
olarak 8-9 Eylül’de şehit ve gazi çocuklarına yazarlık eğitimi verildi

Eğitimin açılışında konuşma yapan Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Şemseddin Yalçın,  
“Projemiz ile orta öğretim düzeyinde olan, özellikle sosyal bilimler bölümlerinde okuyan, tarihe 
ve edebiyata ilgi duyan şehit ve gazi çocuklarımızın duygularını ve düşüncelerini ifade etme 
yeteneklerinin arttırılması, okuma ve yazmaya ilgilerinin özendirilmesini sağlamayı hedefliyoruz.” 
dedi.

Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Gelişli de  “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü ile her daim işbirliği içinde olmaktan ve bu proje ile 
farkındalık oluşturmaktan mutluyuz. Gençlerimizin yetişmesinde vatan, millet, bayrak sevgisinin ve 
milli duyguların ön plana çıkması gerekir. Bu çerçevede yapılacak eğitimlerde Gazi Üniversitesine 
pozitif ayrımcılık yapılmasını isteriz. Üniversitemiz olarak şehitlerimizin ve gazilerimizin çocuklarının 
her daim yanındayız.” ifadelerini kullandı.

Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim ve Araştırma Merkezi tarafından teknik altyapı ve destek sunulan 
eğitimin konu başlıkları “Yazım Teknikleri, Yazma Stratejileri, Kelime Hazinesi Geliştirme Teknikleri 
Türkçe Dil Bilgisi” olarak belirlendi.

Bakan Derya Yanık, Malatya’ya yaptığı ziyaretinde Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan 
Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş’un için Malatya Şehir Mezarlığı Kabristan Camisi’nde düzenlenen 
cenaze törenine katıldı. Bakan Yanık, şehidin annesi Suna Erkuş’a başsağlığı diledi.

İl Müftüsü Veysel Işıldar’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omzunda 
taşınarak top arabasına konuldu. Bakan Yanık, şehidin annesi Suna Erkuş ve Milletvekili Öznur Çalık 
ile kol kola girerek top arabasının arkasından yürüdü.
Şehit Üsteğmen Erkuş’un naaşı Malatya Şehitliği’nde defnedildi.

Bakan Derya 
Yanık Malatya’da 
Piyade Üsteğmen 

Serkan Erkuş’un 
Cenaze Törenine 

Katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit 
düşen Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş için Malatya Şehir Mezarlığı Kabristan Camisi’nde 
düzenlenen cenaze törenine katıldı
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