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Bakan Derya Yanık 
Anadolu Ajansı 

Editör Masası’na 
konuk oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
başörtüsü açıklamasına ilişkin, “CHP, başörtüsü ve inanç özgürlüğüyle alakalı sicilini 
temize çekmek istiyor. Geride bırakılan süreçte yıllar içerisinde oluşturduğu olumsuz 
hafızayı bir şekilde toparlamak istiyor.” dedi

Bakan Yanık,  Anadolu Ajansı Editör Masası’na konuk olarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, 
soruları yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Başörtüsü konusunu yasal güvenceye kavuşturmak 
için Meclis’e bir düzenleme getireceği” yönündeki açıklamalarına ilişkin değerlendirmesi sorulan 
Bakan Yanık, “Keşke samimi olsaydı derim öncelikli olarak. Gayet tabii CHP, başörtüsü ve inanç 
özgürlüğüyle alakalı sicilini bir temize çekmek istiyor. Geride bırakılan süreçte yıllar içerisinde 
oluşturduğu olumsuz hafızayı bir şekilde toparlamak istiyor.” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun son zamanlardaki çıkışlarına bakıldığında, “Bizim de bu konularda birtakım 
hatalarımız oldu.” gibi açıklamalar yaptığını aktaran Bakan Yanık, şöyle devam etti:

“Ama öbür taraftan aktüel anlamda yani güncel durumda da bir şekilde Saadet Partisi ve işte Altılı 
Masa’nın etrafında kendini muhafazakâr gelenekten gelen, sayan siyasi oluşumlarla da bir tekrar 
temas kurmak istiyor çünkü özellikle Saadet Partisinin son zamanlardaki çıkışından, o masanın 
etrafında oluşunu kendi tabanına açıklayamadığını anlıyoruz. Oy oranından, oy potansiyelinden 
bağımsız olarak Saadet Partisinin bir karşılığı vardır Türk siyasetinde. Dolayısıyla Altılı Masa içinde 
olmayı çok açıklayamıyor kamuoyuna ve nitekim son zamanlarda işte ‘Aday Temel Karamollaoğlu 
olmalıdır.’ vesaire çıkışları bu anlamda bir şekilde muhafazakâr seçmene de masanın etrafındaki 
siyasi partilerin muhafazakâr seçmenlerine de bir ışık gösterme ihtiyacı duyduğunu düşünüyorum. 
Dolayısıyla bu çıkış, seçim üzeri olacak. Yani o beklenebilir bir şey. Geçmiş seçimlerde de biliyorsunuz 
birtakım açılımlar yaptılar. Hatta Sayın Baykal’ın genel başkan olduğu zamanlarda, işte çarşaflı 
insanlara rozet takılması gibi birtakım adımları hep Cumhuriyet Halk Partisinin oldu ama gerçekçi 
ve sahici olmadığı için kamuoyunda da hiçbir zaman bir karşılık görmedi.”

Kılıçdaroğlu’nun, özellikle 2023 seçimleri sürecinde oy tabanını genişletme hamlelerini elden 
geldiğince yapmaya çalıştığını belirten Bakan Yanık, “Bu anlamda kültürel kodları, inanç kodları 
son derece belli olan bir Türkiye var karşımızda, siyasette AK Parti’nin oluşturduğu bir temel hak 
ve özgürlükler zemini var ve bu zeminin kamuoyu, toplum, seçmen tarafından nasıl onaylandığı 
20 senedir AK Parti’ye verilen destekle çok ortada. Bu zeminden bir anlamda pay kapma ameliyesi 
bana göre.” diye konuştu.

Bakan Yanık, “Dolayısıyla bir seçim hamlesi, ama Cumhuriyet Halk Partisinin geride bıraktığımız 
işte ‘411 el kaosa kalktı’ başörtüsü özgürlüğü ile alakalı çok yakın bir geçmişte hemen Anayasa 
Mahkemesine koşup iptal şeyi ki Sayın Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları, o zamanki Grup Başkan Vekili 
idi bir dönem Cumhuriyet Halk Partisinde, bütün bunları unutturmaya yeter mi? Yetmez. Yakın 
dönem açıklamaları, partinin değişik aktörlerinin açıklamaları, inanç ve özgürlüklerle alakalı, inanç 
özgürlüğüyle alakalı başörtüsü veya diğer tutumlarla alakalı açıklama ve davranış biçimleri, bu 
hafızayı unutturmaya yetmez diye düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta sosyal yardımlarla ilgili 
açıklaması hatırlatılarak Türkiye Aile Destek Programı’nda destek miktarının 25 milyar lira ilaveyle 
40 milyar liraya çıkarılmasına ve desteğin nasıl uygulanacağına ilişkin soruyu yanıtladı.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında haziran ayı itibarıyla başvuruları topladıklarını ve ilk 
ödemeyi temmuz başında yaptıklarını anlatan Bakan Yanık, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı 
yeni açıklama, Türkiye Aile Destek Programı’nın bir anlamda kapsamının genişletilmesini ifade 
ediyor.” dedi.

Sosyal yardım yararlanıcılarının 2 temel kanun çerçevesinde belirlendiğini, bunlardan birisinin 
Sosyal Yardımlar Kanunu, ikincisinin de Sosyal Hizmet Kanunu olduğuna dikkati çeken Bakan Yanık, 
şu açıklamayı yaptı:
“Temel kanun olan Sosyal Yardımlar Kanunu’nda ihtiyaç sahibi kimdir? İhtiyaç sahibi, hanede kişi 
başına düşen gelirin asgari ücretin bir bölü üçünden aşağı olması... 

Kaç kişi varsa ve o haneye giren gelir toplamda ne kadarsa ona göre hesaplarsınız. İhtiyaç sahibi 
olmak, artı engellilik, yaşlılık veya benzeri birtakım artı dezavantajları olması söz konusu idi. Fakat 
biz Türkiye Aile Destek Programı’nda bu artı dezavantajları aramadan çünkü temel mottomuz, 
sosyal yardım ve sosyal desteklerde sadece ihtiyaç sahibi olmak değil, ihtiyaç sahibi standardını 
veya işte sosyal refah standardını yükseltmek.

“Bu zeminden bir anlamda 
pay kapma ameliyesi”

Türkiye Aile Destek Programı 
kapsamındaki yenilikler
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Bu anlamda mesela Sosyal Yardım Kanunu çerçevesinde çalışan, belli bir sigortalı işte çalışan 
vesaire grupların desteklenmesi söz konusu değildi. Biz Türkiye Aile Destek Programı’nda sosyal 
refahın yükseltilmesi, yaşama standartlarının yükseltilmesi anlayışından hareketle, örneğin 3294 
kapsamında yararlanamayan mevsimlik işçiler, toplum yararına programlarda istihdam edilenler, 
emeklilerin dul ve yetimleri, sosyal yardım programlarından yararlanamıyor vesaire... Biz bunları da 
Türkiye Aile Destek Programı kapsamına aldık ve bu destek programında da şöyle bir şey yaptık, 
bir anlamda bir merdiven sistemi uyguladık. Haneye giren gelir, kişi başına düşen gelir miktarına 
göre daha az gelir düşen hanelerde desteğimiz daha yüksek, diyelim kısmen daha çok geliri olan 
hanelerde daha düşük şeklinde devam ediyoruz.”

Programın ikinci fazında yapılacakları da anlatan Bakan Yanık, sosyal yardım alan vatandaşlarda 
bazı kesişme durumlarının bulunduğunu, sosyal yardımların haneye giren gelir oranını arttırdığını o 
zaman diğer destekleri de engellediğini ifade etti.

Bakan Yanık, “Biz bu fazda diyelim bir engelli var, ona engelli desteği sağlıyoruz ya da bir çocuk var, 
sosyal, ekonomik destek sağlıyoruz, dolayısıyla bunların hane geliri içerisinde değerlendirmesini 
saymıyoruz artık. Yani onlar kişilere özgü diyelim çocuk var, çocuğun desteklenmesi, engelli var, 
engellinin desteklenmesini hane geliri saymıyor, Türkiye Aile Destek Programı’nda gerçekten 
haneye giren yalın geliri hesap edip ona göre destekliyoruz.” dedi.

Bakan Yanık, ödeme tutarlarına ilişkin açıklamasında ise “Ödeme tutarları da 450-600 lira idi, şimdi 
850-1250 liraya, ayrıca miktarları da arttırmış olduk, merdiven sistemi çerçevesinde.” bilgisini verdi.
Türkiye Aile Destek Programı’nın 12 ay süreli olacağına işaret eden Bakan Yanık, “Temmuz 
başı itibarıyla haziran döneminden başlatarak ödemeleri yapmaya başladık. Temmuz-ağustos 
döneminde 1,6 milyon haneye yaklaşık 1,3 milyar lira ödeme yapmışız, ikinci dönem başvuruları hali 
hazırda devam ediyor.” dedi.

Bakan Yanık, Türkiye Aile Desteğinden yararlanan hanelerin tamamına elektrik tüketim desteği de 
sağladıklarını kaydetti.

“Enerji kullanımı konusunda Türkiye’de enerji fiyatları, Avrupa ve dünya piyasalarıyla orantılı olarak 
yüksek bir seyir izliyor. Tam bu noktada ihtiyaç sahibi ailelere doğal gaz ve elektrikte ayrıca bir 
destek düşünülüyor mu?” sorusunu yanıtlayan  Bakan Yanık, elektrik ve doğal gaz desteğinin 
sürekli yardım alanlara yapılan destek kapsamında olduğunu anımsattı.

Yanık, şöyle devam etti:

“Türkiye Aile Desteği Programı sürekli bir yardım programı değil, 12 ay süreyle özellikle bu son 
ekonomik dalgalanmanın da dar ve orta gelir grubu üzerinde oluşturduğu baskıyı da bir anlamda 
hafifletmeye dönük, işte o demin söylediğimiz sosyal refahı temin etmek ve korumak iradesine dönük 
bir çalışma. Dolayısıyla süreli bir destek olduğu için normal şartlarda elektrik tüketim desteğinden 
ve doğal gaz tüketim desteğinden yararlanıcılarımız yararlanamayacak idi. Ama biz Türkiye Aile 
Desteği kapsamına bunu aldık.

“Türkiye Aile Destek Programı’nda haneye giren 
yalın geliri hesap edip ona göre destekliyoruz”

“Yararlanıcıları mümkün olduğu 
kadar genişletmeye çalıştık”

“Çocukların Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 
anaokullarına kaydedilmeleri yeterli”

Elektrik tüketim desteği ayrıca zaten sürekli yardım alanlara yapılıyor. Türkiye Aile Desteği’nden 
yararlanan hanelere de yapılacak. En fazla 260 liraya kadar belli bir baremi var.”

Bunun dışında Türkiye Aile Desteği Programı’nda yeni bir fark daha oluşturduklarını belirten Bakan 
Yanık, hanedeki çocuk sayısına göre, çocuk başına destekle hem çocuklu hanelerin hem de çocuklar 
üzerinden oluşacak giderlerin desteklenmesini amaçladıklarını söyledi.

“Burada da 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu 550 ve 5 ve üzerine 
de 650 lira destek sağlıyoruz.” diyen Bakan Yanık, bu anlamda özellikle yararlanıcıları mümkün 
olduğu kadar genişletmeye çalıştıklarını ve hafta sonuna kadar ödemeleri yapmayı planladıklarını 
bildirdi.

İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına anaokulu 
destek ödemelerinin ne zaman başlayacağı 
sorusunu yanıtlayan Bakan Yanık, “Anaokulu 
desteğimiz ilk kez olacak ve bu ayın inşallah 
ikinci haftasında ödemeye başlayacağız. 
Şöyle, 3294 sayılı kanun kapsamında 
sosyal yardım yararlanıcısı olan ailelerimizin 
anaokuluna başlayan çocuklarına anaokulu 
için ödedikleri sabit miktar neyse onu 
doğrudan biz karşılıyoruz.” dedi.

Bunun Milli Eğitim Bakanlığıyla ortak yaptıkları 
bir çalışma olduğunu söyleyen Bakan 
Yanık, “Vatandaş kendisi ekstra hiçbir şey 
yapmayacak. Herhangi bir başvuru, herhangi 
bir takip, herhangi bir yerden bir parayı 
çekip başka bir yere yatırmak yok. Sadece 
çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli.” 
diye konuştu.
Şu ana kadar 1 milyona kadar çocuğun 
anaokulu desteğini sağlama projeksiyonunu 
yaptıkları bilgisini veren Bakan Yanık, yıllık ortalama 500 milyon liralık kaynak ayırdıklarını aktardı. 
Bakan Yanık, bu destekten yararlanmak için ihtiyaç sahibi ailelerin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 
anaokullarına çocuklarını kaydettirmelerinin yeterli olduğunu bildirdi. Başvuruları 1 Temmuz 
itibarıyla aldıklarını dile getiren Bakan Yanık, “Şu ana kadar 305 bin 79 çocuğumuzu bu programdan 
yararlandırmışız.” dedi.
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“Çocukların Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 
anaokullarına kaydedilmeleri yeterli”

 “Dünyada ciddi bir LGBT
lobisi var”

Bakan Yanık, “Sosyal yardımların vatandaşlara daha hızlı ulaştırılması açısından bu sosyal yardım 
ekiplerinin sayısının artırılmasına yönelik bir plan var mı? Bir istihdam öngörüyor musunuz?” 
sorusunu, “Evet, var.” diyerek yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son kabine toplantısı sonrasında Ulusal Hane Ziyareti 
programından bahsettiğini hatırlatan Bakan Yanık, program kapsamında Türkiye’deki 26 milyon 
hanenin fotoğrafını çekerek, hane ihtiyaçlarının tespitlerine yönelik çalışma yapmak istediklerini 
belirtti. Bakan Yanık, detay programlarla vatandaşların hayatının herhangi bir noktasında, ihtiyaç 
duyduğunda devleti yanında bulmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Türkiye’de 5 yılda bir yaptıkları Türkiye Aile Yapısı Araştırması’na da değinen Bakan Yanık, son 
araştırmanın saha çalışmasının geçen yıl bittiğini, analiz çalışmaları bittikten sonra da kamuoyuyla 
detaylı bir şekilde paylaşacaklarını kaydetti.

Bu çalışmalarla Türkiye’nin sosyolojik panoramasının ortaya çıkacağını söyleyen Yanık, ortaya 
çıkan sosyal verilerin, sosyal politikaları tekrar gözden geçirme ve üretilen sosyal hizmetlerin 
güncellenmesine yönelik imkân sunacağını kaydetti.

İstanbul’da 18 Eylül’de düzenlenen “Büyük Aile Buluşması’na ilişkin açıklamalarına bazı eleştiriler 
yapıldığı hatırlatılarak, “Bu noktada siz nerede duruyorsunuz? Bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var 
mı? Bununla ilgili bir hazırlığınız var mı?” sorusu üzerine Bakan Yanık, yürüyüşle alakalı bir açıklama 
yapmadığını söyledi.

Yürüyüşün demokratik bir hak olduğunu, insanların belli konularda görüşlerini bu şekilde ortaya 
koyabileceğini ancak nefret söyleminin kimden gelirse gelsin veya kime yönelirse yönelsin 
onaylamayacağını belirten Bakan Yanık, “Bir kez daha altını çizerek söyleyeyim insanların görüşlerini, 
değerlendirmelerini paylaşmalarında, kamuoyu oluşturmak için birtakım oluşumlar oluşturmalarında 
hiçbir beis yok. Gayet tabii ki bu en demokratik hakları.” ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, LGBT meselesine ilişkin kanaatini açık bir şekilde ortaya koyduğunu dile getirerek, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim gerek hükümet olarak gerek bireyler olarak değerler sistemimiz, inancımız eşcinselliği 
normal görmeyi, normalleştirmeyi, kabul etmeyi, onaylamayı meşru kılmaz. Böyle bir şey mümkün 
değil. Ancak şu anda yönetici kadro olarak biz öbür taraftan 85 veya 86 milyon ne kadar insansak 
tamamının can ve mal emniyetini sağlamak, temel hak ve özgürlüklerini korumakla yükümlüyüz. 
Bakın bu başka bir şey, öbür tarafta eşcinselliği ahlaki anlamda onaylamak, hele lobi faaliyetleri, o 
başka bir şey, oraya ayrıca gelmemiz lazım. Bunların her birini ayrı ayrı değerlendirmek, ayrı ayrı 
konuşmak durumundayız. Onaylamak, onaylamamak ayrı bir şey ama devlet olarak bireylere karşı 
sorumluluğumuz ayrı bir şey. Temel hak ve özgürlüklerini korumak zorundayım dediğinizde buradan 
eşcinsellik normaldir, meşrudur, ben onu da korumak zorundayım gibi bir şey çıkmaz. Bu konulardaki 
duruşum, tavrım yıllardır çok nettir. Öbür taraftan da devlet olarak vatandaşınızı korursunuz.”

Bakan Yanık, dünyada çok ciddi bir LGBT lobisi olduğuna dikkati çekerek, bunu görmemek için kör 
olmak gerektiğini söyledi.

Yıllardır sivil toplumun içerisinde de yer alan, kadına yönelik şiddetle mücadele eden, bu konuda 
çalışmalar yapan bir aktivist olduğunu belirten Bakan Yanık, “Eşcinsellerin, LGBT lobilerinin kadın 
haklarını, kadın mücadelesini manipüle eden bir tarafı da vardır. Yani işin bir de böyle bir tarihsel 
arka planı var.” dedi.

Bakan Yanık, dünyada gelişmiş, gelişmemiş bütün küresel anlamda, her yerde bu lobilerin faaliyetler 
gösterdiğini dile getirerek, eşcinselliği normalleştiren, neredeyse artık norm haline getirecek bir 
baskıyla karşı karşıya kalındığını söyledi.

Anayasa’da ve ilgili yasalarda devletin, gençlerin, ailenin, çocuğun psikolojik, sosyal, eğitim ihtiyacının 
karşılanması ve sağlığının korunmasıyla alakalı tedbirleri alma yükümlülüğü bulunduğuna işaret 
eden Bakan Yanık, şöyle konuştu:

“Ayrıca ‘Kandıralı sen de dur’ tavrına gerek kalmayacak kadar net ve kesin bir biçimde devletin, 
gençlerin, kadınların şiddet, ahlaki gelişimlerinin, sosyal gelişimlerinin sağlanması, toplumun genel 
olarak korunması noktasında gerekli tedbirleri almak, gerekli mücadeleleri yapmak, gerekli altyapıyı 
hazırlamak yükümlülüğü zaten vardır.”

LGBT lobileri meselesinde erken çocukluk döneminden başlayarak çocukların doğru yetiştirilmesi, 
cinsiyet kimliklerinin doğru oluşturulması noktasında özellikle ebeveynlere düşen çok önemli 
görevler olduğunu ifade eden Bakan Yanık, “Bizim buralardan başlayarak çocuklarımızı doğru 
yetiştirmemiz ve bu anlamda bir cinsiyet hoşnutsuzluğu ya da kimlik bozukluğu oluşmaması için 
gerekli adımların atılmasını sağlamamız lazım.” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yanık, gerek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının gerekse Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili diğer 
kurumların Anayasa ve yasaların kendilerine verdiği yetki ve sorumluluk kapsamında bu konudaki 
çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

“Benim bir sorumluluğum 
var, insanlara karşı”

Lobilerin siyasal güç olduğunu, lobi faaliyetlerinin “bir konuda etki ajanlığı oluşturmak” anlamına 
geldiğini söyleyen Bakan Yanık, şöyle devam etti:

“Eğer siz o faaliyetin doğruluğuna inanmıyorsanız, karşı etki oluşturmak isterseniz bu tabii bir şeydir. 
Bizim bu anlamda lobilerin baskısı ve etki ajanlığıyla mücadele ederken ne kadar sarih, net ve karşı 
duruş geliştiriyorsak öbür taraftan çocukların yetişmesinden, ileri yaşlarda veya ergenlik yaşında 
cinsiyet kimliğiyle alakalı hoşnutsuzluk olan bireylerin desteklenmesine,
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“Pek çok dijital içeriği 
takip ediyoruz”

Sadece eşcinsellik propagandası değil, çocuk istismarı ve ihmali sayılabilecek pek çok dijital içeriği 
de Bakanlık olarak takip ettiklerini belirten Bakan Yanık, erişimin engellenmesi, yasaklanması, suç 
içeriği varsa bununla ilgili suç duyurularının yapılması konusunda çalıştıklarını kaydetti.

Bu konuda esas büyük görevin ebeveyne düştüğüne işaret eden Bakan Yanık, anne babaların 
çocukların ne izlediğini, hangi karakterlerin nasıl mesajlar verdiğini çok iyi takip etmesi, devletin de 
çocuklara doğru ve temiz içerik üretmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Yanık, “Bakanlığınızda içerikleri takip eden, eleştiri ve şikayetleri değerlendiren ve suç 
duyurusuna götüren bir birim aktif çalışıyor mu?” sorusuna, “Gayet tabii. Çocuk Hizmetleri Genel 
Müdürlüğümüz ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz bu süreçleri aktif biçimde takip ediyorlar. 
Onun dışında da daha riskli bölgelerde mobil takip ekiplerimiz var.” yanıtını verdi.

Dezavantajlı, eğitim ya da gelir seviyesinin düşük olduğu yerlerde görev yapan mobil takip ekiplerinde 
çocuk gelişimcisi ve psikologların yer aldığını dile getiren Bakan Yanık, dezavantajlı durumlarda 
çocuğun eğitiminin aksamaması, okuldan uzaklaşmaması için çalışmalar yürütüldüğünü dile getirdi.
İnternet üzerinden yapılan bu tür zararlı içeriklerin de doğrudan takip edildiğini belirten Bakan Yanık, 
“Hem günlük hayatın içerisinde çocukların karşılaşabilecekleri risklere karşı önlem alan, onları takip 
eden mobil takip ekiplerimiz, aynı zamanda dijital platformları takip eden arkadaşlarımız ayrı ayrı 
mevcut ve çalışmalarını yürütüyor.” dedi.

“Türkiye’de aile kurumunun tehdit altında olduğunu düşünüyor musunuz? Televizyon kanallarında 
ve dijital medya platformlarındaki bazı yayınlar ve dizilerde aile kavramının ele alınış biçimini 
nasıl buluyorsunuz? Önümüzdeki dönemde aile değerlerini korumak için farklı adımlar atmayı 
planlıyor musunuz?” sorusuna cevap veren Bakan Yanık, Türk toplumunun genel olarak aileyle ilgili 
hassasiyetinin bulunduğunu, bunun çok kıymetli olduğunu söyledi.

“Bizi bütün o kriz dönemlerinde, ekonomik ya da sosyal kriz dönemlerinde bir arada sağlam tutan 
şey aslında aile yapısının gücüdür ve geniş ailenin birbirine destek olma kabiliyetidir.” diyen Bakan 
Yanık, şöyle devam etti:

“Bu anlamda aileyi önemseyen ve aileyle ilgili en ufak bir olumsuzlukta da belki biraz daha yüksek 
tepki verme, daha yüksek reaksiyon gösterme ihtiyacı duyan bir toplumuz. Aile tehdit altında mı? 
Ben doğrusu bu kanaatte değilim. Bu iyimser bir tahmin değil, onu ifade edeyim. ‘Yok canım bizim 
ailemiz niye tehdit altında olsun’ reaksiyonu değil. Ailenin sürekliliğini sağlayacak olan kimdir? Yani 
ailenin kurumsal olarak varlığını sağlayacak olan gençlerdir. Türkiye’de gençler arasında yapılan 
araştırmalarda hala gençlerin yüzde 70’ten fazlasının, 74’tü oran yanılmıyorsam şu anda, kendisini 
en güvende ve en mutlu hissettiği yer aile. Bu çok önemli bir veri. Yurt dışındaki Türk gençleri 
arasında yapılan araştırmalarda bu oran yüzde 90’ın üzerine çıkıyor. Çünkü orada bir de azınlık 
psikolojisi ve koruma duygusu var. Dolayısıyla aile, ailenin kurumsal varlığını sürdürecek olan gençler 
arasında hala en önemli kurumlardan birisi. Şimdi ailenin dönüşmesi, bugün yaşadığımız dünyada 
gençlerin aile algısının üst ebeveynlerden bir parça farklı olması, ailenin tehdit altında olduğu gibi 
bir algıyı oluşturuyor. Ben bunun hem doğru olmadığı, yaptığımız çalışmalar çerçevesinde hem de 
gençlere de bir parça haksızlık olduğu kanaatindeyim doğrusu.

 “Bizim iyi içerik üretmemiz lazım, 
çocuklara tercih sunmamız lazım”

Çizgi film, film sektörü ve bazı konserlerde 
LGBT lehine dayatmalar olduğuna yönelik 
söylemlerin hatırlatılması ve bu konudaki 
değerlendirmesinin sorulması üzerine Bakan 
Yanık, bunun maalesef doğru olduğunu 
söyledi.

Özellikle bazı çizgi film şirketlerinin, “çizgi film 
karakterlerinin neredeyse yarısının eşcinsel 
karakterler olacak” kararını aldıklarının 
konuşulduğunu belirten Bakan Yanık, şöyle 
devam etti:

“Mesele sadece eşcinsel dayatması ya da işte 
o söylemler meselesi değil, çocuklarla alakalı 
genel bir dijital platformların kullanılması, içerik 
meselesi, böyle bir süreç var. Çizgi filmlere 
kadar inmiş bir süreçten bahsediyoruz. Biz 
bunu görmüyor, bununla ilgili çalışmalar yapmıyor değiliz. Şunu çok iyi değerlendirmemiz lazım, bu 
alanda çalışan gerek şahıslar, firmalar gerek kamu kurum ve kuruluşlarıyla bir araya geldiğimizde hep 
konuştuğumuz şey bizim iyi içerik üretmemiz lazım, çocuklara tercih sunmamız lazım. Çocukların 
erişebileceği iyi içerikleri üretmemiz lazım. Dolayısıyla X firmanın ya da X global markanın ürettiği 
çizgi filmlerin içinde şu var, bu vardı tartışıp enerjimizi harcamak yerine çocukların erişeceği doğru 
içerikler üretmemiz gerekiyor.”

Bakan Yanık, dijital bağımlılıkla ilgili ebeveynlerin bilinçlendirilmesinden, farkındalığından çocukların 
kullanımına kadar çalışmalar yürüttüklerini anlatarak, doğru içerik üretimini teşvik ve takip etmeye 
çalıştıklarını vurguladı.

tedavisine kadar pek çok başlığı da ayrıca devlet sorumluluğu noktasında ele almamız lazım. Bu 
ikisini ayrıştırmamız, bu ikisini çok gerçekçi ve çok bilimsel bir biçimde değerlendirmemiz gerekiyor.

Kamuoyu beni bağışlasın, ben açık sözlü olmayı seven bir insanım. Ama eğer meseleyi sadece 
‘Biraz sesimizi yükseltelim, tepki gösterelim, vicdani sorumluluğumuzu da yerine getirmiş sayarız’ 
ölçeğinde alırsanız benim böyle bir lüksüm yok, şu anda bakan olarak ben devlet olarak gereğini 
yapmak, gerekli çalışmaları yapmak, gerekli hizmeti sağlamakla yükümlüyüm. Yani yoksa popülist 
birtakım söylemlerle çok da güzel kamuoyu oluşturursunuz. Ama ben bunu yapamam. Benim bir 
sorumluluğum var, insanlara karşı. Bunu anlatmaya çalışıyorum.”
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‘Gençler aileyi sevmiyor.’ Hayır seviyorlar. Gayet de aile kurmayı seven gençler var. Yüzde 74 oranında 
en güvenli hissettiği yer aile. Bu çok önemli bir sonuç.”

“Aile tehdit altında, ama çözülüyoruz” gibi söylemlerin bir tarafa bırakılması gerektiğini tekrarlayan 
Bakan Yanık, “Hiç mi bir değişiklik yok? Gayet tabi ki var ve biz bu değişiklikleri anlamak, bunların 
nerelerde sosyal problemlere dönüştüğünü anlayabilmek için yaklaşık 10’a yakın sosyal araştırma 
yapıyoruz.” dedi.

“Türkiye aile yapısı araştırmasının çok büyük ölçekte olduğunu belirten Yanık, çok geniş denekler 
üzerinde bu çalışmanın yapıldığını anlattı.

Bakan Yanık, 30, 40, 50 yıl öncesine göre artan boşanma oranları olduğuna değinerek, “Ama buna 
karşılık boşananların da yüzde 80’i yeniden evleniyor. Demek ki aile devam ediyor. Yani boşandı ve 
orada kaldı, değil. Bir kısmı yeniden eski eşleriyle, bir kısmı başka evlilikler ama yüzde 80’e yakını 
boşananların yeniden evleniyorlar. Bu önemli bir şey.” diye konuştu.

 “Doğurganlık oranı 
düştü”

“İyi hal” indirimi

Evlenme yaşının da biraz yükseldiğine dikkati çeken 
Bakan Yanık, “Doğurganlık oranı düştü. Bizim için şu 
anda en önemli demografik tehdit maalesef nüfusun 
azalıyor olması. Yani daha doğrusu nüfusun yaşlanıyor 
olması, nüfus artış oranının düşüyor olması. Bununla 
alakalı Sayın Cumhurbaşkanı’mızın en az 3 çocuk, 
işte 4 olursa, 5 olursa vesaire tavsiyeleri biraz böyle 
magazine edilerek kamuoyunda değerlendirildi ama 
onun arkasında çok önemli bir bilimsel gerçek var, 
nüfus artış oranımız düşüyor.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Türkiye’de 18 yaş altı çocuk sayısının 23 milyon 
civarında olduğuna işaret eden Bakan Yanık, bu 
çocukların hayata iyi hazırlanmaları için ellerinden 
gelen çabayı gösterdiklerini kaydetti.

Bundan 10-15 yıl sonra yaşlılığa bağlı sosyal sonuçları görmeye başlayacaklarını ve kendilerinin 
bugünden bunun çalışmalarını yaptıklarını aktaran Bakan Yanık, Avrupa’nın bu süreci 125 yılında 
yaşarken, Türkiye’nin ortalama 25 yılda tamamladığına dikkati çekti.

Bütün bunları değerlendirerek sonuçları yönetmeye, olabilecek komplikasyonları önlemeye yönelik 
çalışmalar yaptıklarını anlatan Bakan Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yaşlılığa bağlı sonuçları, komplikasyonları şimdiden öngörerek bunlarla ilgili ne tür tedbirler alabiliriz? 
İşte, aktif yaşlanma, evde bakım desteğinin genişletilmesi, son kertede kurum bakımına ihtiyacı 
olan yaşlılarımız olursa, bunlarla ilgili altyapının ki İstanbul’da biliyorsunuz bir sosyal hizmet şehri 
kuruyoruz, Darülaceze bünyesinde Sayın Cumhurbaşkanı’mızın bizatihi talimatlandırdığı bir projedir 

Kamuoyunda “kravat indirimi” olarak da nitelendirilen “iyi hal indirimi” nedeniyle zaman zaman kadın 
cinayeti davalarında verilen mahkeme kararlarının çok eleştirildiği hatırlatılarak, “Yargı paketinde 
yapılan düzenlemeyle bu uygulama kaldırıldı. Ancak kanun yapmak kadar sahada bunun doğru 
uygulanması da önemli, bu konuda yargı mensuplarıyla bir çalışma yapıyor musunuz?” sorusu 
üzerine Bakan Yanık, “Sahada uygulamaları gayet tabi takip etmeye çalışıyoruz. Bu konuda Adalet 
Bakanlığımız da son derece hassas ve gerçekten özellikle hakim savcıların meslek içi eğitimleri ya 
da hakim savcı adaylarının mesleğe intikal süreçlerindeki eğitimlerinde özellikle bu noktada çok 
özel bir farkındalık geliştirmeye onlar da çalışıyorlar. Biz de takip ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, bu anlamda bakanlığının çalışmalarının daha çok analiz, değerlendirme ve takip 
noktasında olduğunu, Adalet Akademisinin de özellikle eğitim programlarında bunlara yer verdiğini 
ve yargı mensuplarına da bu alanda bilgi ve birikim noktasında destek sağladığını bildirdi.

Şiddetle mücadelede uygulamanın yasal mevzuattan da önemli olduğunu ifade eden Bakan Yanık, 
“Uygulamanın, o düzenlemenin temel hareket noktasına, temel felsefesine vukufiyeti uygulamadaki 
sıhhati de beraberinde getirir. Şiddet konusu bu anlamda çok daha öne çıkar. Çünkü sonuçları çok 
ağır olan bir mesele. Sonuçları çok ağır olduğu için buradaki farkındalık daha çok önem kazanıyor.” 
dedi.

Bakanlığının koordinatörlüğünde Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı ile Diyanet İşleri 
Başkanlığınca Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu’nun oluşturulduğunu anlatan Bakan 
Yanık, her yıl sonunda değerlendirme, yıl başlarında da bu konuda neler yapılacağını kamuoyuyla 
paylaştıklarını dile getirdi.

Bakan Yanık, uygulamada sadece hâkim ve savcıların değil, kolluğun uygulama kabiliyetinin de çok 
gündeme geldiğini ifade etti.

o, benim de en başından beri içinde olduğum bir çalışma ve ayrıca yine bakanlığımızın diğer Engelli 
Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz çerçevesinde, rehabilitasyon merkezlerinin, huzurevlerinin, 
engelli gündüzlü bakım merkezleri gibi kurum ve kuruluşların da kurulması çerçevesinde bir çalışma 
yapıyoruz. Özetle şunu ifade edeyim, biz sosyal yapımızın bütün başlıklarını, çocuk, kadın, erkek, 
aile, genç, yaşlı bütün başlıklarını hem sosyal politika anlamında hem de bu sosyal politikalarının 
gerektirdiği sosyal hizmetin sağlanması noktasında ayrı ayrı çalışıyoruz.

Aile bunların en önemlisi. Bizim bütün çalışmalarımız, çocuk çalışmalarımızda, çocuk hizmetlerimizde, 
daha doğrusu engelli hizmetlerimizde, yaşlı hizmetlerimizde temel parametre ailedir. Odakta aile 
olur, aile yer alır. Bunun etrafında hizmeti planlarız. Yoksa ondan sonra kurum bakımı meselesi 
devreye girer ve nitekim 2022 yılını bu anlamda bir aile izleyi kuracak şekilde, bütün çalışmalarımızı 
bu şekilde oluşturduk ve yürütüyoruz.”
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Kadına Yönelik Şiddetle 
Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı

Bakan Yanık, “2021-2025 dönemini kapsayan ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem 
Planı’ kapsamında hangi adımlar atıldı? Bakanlık olarak, kamuoyunun gündemine de gelen kadına 
ve çocuğa yönelik şiddet ve cinayet davalarına müdahil oluyorsunuz. Bakanlığın müdahilliğinin 
mağdurlar ve ailelerine katkısı ne oluyor?” sorusunu da yanıtladı.

Kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı davalarında kamuoyuna yansısın, yansımasının en başından 
itibaren sürecin içinde olduklarını belirten Bakan Yanık, şunları kaydetti:

“Diyelim bir kadın şiddete uğradı ya da şiddet tehdidi altında. Yani tehdit, birtakım görüntülü 
mesaj vesaire gibi durumlarla bize geldi. Şiddet önleme izleme merkezlerimize ya da sosyal hizmet 
merkezlerimizdeki şiddet önleme irtibat noktalarına geldi, müracaat etti. Biz zaten süreci başlatan 
taraf oluyoruz bakanlık olarak, hemen kolluğa haber veriyoruz gerekli tedbir kararları alınıyor. Eğer 
çok ağır bir can güvenliği tehdidi varsa koruma altına alıyoruz, kadın konuk evlerimizde vesaire... 
Biz oradan itibaren işin içindeyiz. İkincisi, kolluğa yansıdı bir şekilde, zaten emniyet birimlerimiz 
bakanlığımızı haberdar ediyorlar. O dakikadan itibaren olayın içerisindeyiz ve takibini yapıyoruz. 
Cinayet vakalarında da haberdar olduğumuz andan itibaren, kolluk vasıtasıyla ya da bazen belki 
olabilir ki işte medya yoluyla hemen müdahil oluyoruz. Müdahalenin nasıl bir etkisi var? Bakın 
müdahalenin bir kamusal etkisi bir de gayet tabi mağdurların aileleri açısından etkisi. Mağdurların 
ailelerinden başlayarak hukuksal destek veriyoruz. Bu alanda zaten ciddi bir müktesebatı, çalışması 
olan, bir anlamda yasamanın da bir tarafında kurucu tarafında olan bir bakanlık var. Bazı aileler 
olabilir ki belki neredeyse o yasal savunma imkanını sağlayamayacak durumda da olabilirler. Hemen 
gerekli barolarla irtibat kurularak sağlanıyor. Biz bir yasal destek, ikinci olarak ailelere psikososyal 
destek sağlıyoruz. İhtiyaçları varsa ekonomik destek, ihtiyaçları varsa psikolojik destek, ihtiyaçları 
varsa sağlık desteği, rehabilitasyon gibi bunların hepsini bakanlık olarak takip ediyor ve arka planında 
desteğini sağlıyoruz.”

Kadına şiddet ve çocuk istismarıyla “sıfır tolerans” ilkesi çerçevesinde sonuna kadar mücadele 
ettiklerini, mağdurlara psikososyal ve ekonomik destek sağladıklarını, mağdurları koruduklarını 
aktaran Bakan Yanık, şöyle konuştu:

“Eğer can güvenliği tehdidi varsa konuk evlerimizde o can güvenliği tehdidinin izole edilmesi ve 
akabinde hukuksal sürecin takibi, failin cezalandırılması sürecine kadar devam eden bir hizmet 
skalası var. Bunun kamuoyu açısından gayet tabi önemli bir mesajı var. Kamuoyuna verdiği çok 
önemli bir mesaj var. Bunu bakanlık olarak hem görev alanımız çerçevesinde yaptığımız çalışmalarda 
hem de diğer kurum ve kuruluşlarla, gerek kollukla, gerek Adalet Bakanlığımızla, gerek Milli Eğitim 
tarafından eğitim süreçlerinde, ayrı ayrı organize olarak birlikte yapacağımız çalışmaları planlayarak, 
iş birliği içerisinde yürütüyoruz ve yürütmeye de devam edeceğiz.”

Sokakta çalıştırılan çocuklarla ilgili ne gibi çalışmalar yapıldığı ve bu kapsamda kaç çocuğun 
topluma kazandırıldığı sorusu üzerine Bakan Yanık, bu çalışmaları “Çocuklar güvende” üst başlığıyla 
yaptıklarını söyledi.

“Farklı risk grupları var; eğitime devamlılığı bırakanlar, sokakta çalıştırılanlar gibi. Zaten eğitimden 
uzaklaşmak demek birtakım problemlere yaklaşmak demek. Çocuklar Güvende Programımız 
çerçevesinde bunlara yönelik, mobil ekiplerimiz takiplerini yapıyor. Gerek aileler, gerek çocuklarla 
ilgili psikososyal desteği sağlıyorlar. Bu kapsamda, bugüne kadar 201 bin çocuğumuza ve bunların 
ailelerine ulaştık. Onlara uygun sosyal hizmet modeli her neyse arkadaşlarımız onu belirliyor ve bu 
çerçevede hizmetlerimizi sürdürüyor. Uygun olan bu sosyal hizmet modellerinin neler olduğuna 
gelirsek, çocuk sadece yoksulluk nedeniyle eğitimden kopmuş veya sokakta çalışıyorsa o zaman 
sosyal-ekonomik destek sağlıyoruz. Aile odaklı çalışma bu. Çocuk ailenin yanında kalsın biz 
aileyi destekleyelim. Çocuğun ailenin yanında kalmaması gerekiyorsa, kurum bakımına aldığımız 
çocuklarımızda ilk tercihimiz koruyucu aile yanında kalıp bir aile ortamına kavuşması. Bu da mümkün 
değilse kurum bakımına alıyoruz. Burada ev ortamında. Çoğunluğu çocuk evleri, bir kısmı çocuk 
evleri sitesi şeklinde. Bir evde en fazla altı çocuğun kaldığı ve kardeşler varsa ve aynı cinsiyetteyse 
onları ayırmayacak şekilde çocuklarımıza ev ortamında hizmet sunan bir model.”

 “Akademik açıdan yüzümüzü 
güldüren bir sonuç aldık”

 “Diyabet ölçüm cihazıyla alakalı 
çalışmamız tamamlandı”

Bakan Yanık, kurum bakımı hizmet modelinde çocukların eğitim ve sağlık durumlarının takip 
edildiğini, yetenek ve kişisel becerilerini geliştirmelerine imkân sağlandığını belirterek, “Bu sene 
akademik açıdan yüzümüzü güldüren bir sonuç aldık. Kurum bakımından çıkan çocuklarımızdan 
700’ü üniversite sınavına girdi. Yaklaşık yüzde 50’si bir programa yerleşti. Bunların arasında ilk 
1000’e giren, derece yapan çocuklarımız var. Bu bizi çok mutlu ediyor. Bu sonuç, kurum bakımında 
kalan çocuklarımız için de muazzam bir örnek oluyor. Daha başka güzel örnekler de var. Sporda çok 
başarılı çocuklarımız var. Milli takımlarda çok sayıda oyuncumuz var. Özellikle savunma sporlarında 
çok başarılılar.” diye konuştu.

Bakan Yanık, bakanlığın Genel Sağlık Sigortası kapsamında yaptığı ödemelerin miktarıyla ilgili, 
“Genel Sağlık Sigortasını bu yıl içerisinde 9,2 milyon vatandaşımıza sağladık. Bu kapsamda 3,3 
milyar lira sigorta ödemesi yaptık.” bilgisini paylaştı. Diyabet hastalığı olan çocuklara ücretsiz şeker 
ölçüm cihazı verilmesiyle ilgili sürecin ne aşamada olduğunun sorulması üzerine ise Bakan Yanık, 
diyabet ölçüm cihazıyla ilgili çalışmaların hemen hemen tamamlandığını vurguladı.

“Saha çalışmalarımızda karşımıza şöyle bir gerçek çıktı; yetişkinler veya ebeveynler kendileri karşı 
karşıya oldukları bir durumu yönetebiliyor fakat çocuklar söz konusu olduğunda bu kolay olmuyor. 
Bizim yaptığımız çalışma 0-14 yaş grubunu kapsıyor. 10, 11 ve 12 yaşında çocuklar diyabet hastası 
ve sürekli şekerleri ölçülüyor. Sürekli parmak deliniyor, kan alınıyor, ölçüm yapılıyor. Bununla ilgili bir 
program geliştirmek için Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik, o da bunu talimatlandırdı. 0-14 yaş 
arası 11 bin 500 çocuk için cilt altı glikoz ölçüm cihazı, parmak delme ihtiyacı olmayan bir aparatı 
kolunuza takıyorsunuz, bir de cep telefonu gibi bir aparat ile çocuğun sürekli ölçümü sağlanacak. 
Öbür taraftan, ebeveyn, diyabet hastası çocuğunun kan şekeri ölçümünü de takip etme imkanına 
sahip olacak. İlk etapta 6 bin cihaz temin edeceğiz ve dağıtacağız. Şu anda 2 yıllık temin süreciyle 
alakalı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunu tamamlar tamamlamaz da cihazların teslimini yapacağız.”
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Bakan 
Derya Yanık 

Karaman’da 
2023’e Doğru Şehir 

Buluşmalarına 
Katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “2002 yılında AK Parti iktidara geldiğinde 
bizim sosyal yardım uhdesinde yapılan yardım sayısı 4 idi. Bugün düzenli olarak 
yaptığımız sosyal yardım başlığı 49. AK Parti iradesi, insanın eşrefi mahlukat olduğuna 
inanır. O yüzden engelliden yaşlıya gencinden kadınına tüm kesimlerim insan onuruna 
yakışır biçimde yaşayabilmesi için sosyal yardımlarımızı sürdüreceğiz.” dedi

Bakan Yanık, Karaman’da düzenlenen “2023’e Doğru Şehir Buluşmaları” toplantısına katıldı. Burada 
yaptığı konuşmada Yanık, Türkiye’nin refah, vatandaşların hayat seviyesini yükseltmenin AK Parti 
iktidarlarının temel gayesi olduğunu söyledi.

Yanık, bugün Türkiye’nin dünyanın birçok ülkesinde yaptıklarıyla sosyal devlet olarak örnek 
gösterildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Pandemi döneminde bütün dünya bir ekonomik darboğazdan geçerken, bu ekonomik kriz içerisinde 
ülkemizde ne yazık ki sıkıntılar yaşadı, yaşıyor. Fakat dönüp baktığımızda milli gelirini 3’e katlamış 
bir Türkiye var. Karşımızda, çok yakın bir geçmişi dahi bugün bir illüzyonla ters yüz ederek bize 
göstermeye çalışan bir muhalefet var. Değerli dostlar biz bu çalışmaları özellikle milletimizle buluşarak 
milletimizin hafızasında yer alan gerçekleri bir anlamda hatırlatmak için yapıyoruz. Bu milletin derin 
hafızası, vicdanı olan bitenleri unutmaz. Kendisine bir illüzyonu gösterip buna inanmasını isteyenlere 
de itibar etmez. Bakın çok uzak bir geçmişten bahsetmiyoruz. Sadece pandemi döneminden 
bahsediyoruz. Gelişmiş dediğimiz dünyanın en zengin ülkelerinde pandemi döneminde Kovid ile 
mücadelede sağlık sigortan varsa sağlık hizmetini aldın yoksa iyileşmek için hastane köşelerinde 
bekledin. Türkiye’de bu sağlık süreci ne kadar uzun olursa olsun vatandaşımızdan bir kuruş bedel 
almadık.”

Dünyada gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere bakım evlerinin, yaşlı rehabilitasyon merkezlerinin 
kapılarını kapattıklarını, 3 ay sonra gelip baktıklarını anlatan Yanık, “Neredeyse ölü sayımı yaptılar. 
Biz de arkadaşlarımız kapanmaya dahil olarak, kendileri içeride kalarak dışarı çıkmayarak hizmet 
verdiler. Bu Türkiye’nin farkıdır, AK Parti’nin farkıdır.” dedi.

 “Pandemi döneminde büyümeyi 
başarmış bir ülkeden bahsediyoruz”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet 
Meclisi’nde konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi 
(CTP) Milletvekili Doğuş Derya’nın, Türkiye’ye yönelik 
açıklamalarına da değinen Yanık, şöyle devam etti:
“Kimse kusura bakmasın. Yaptığımız hizmetleri ters 
düz edip, efendim birileri bir takım merkezlerin şeyiyle 
‘Türkiye sosyal devlet olamadı’ diyor. Yavru vatandan 
bir arkadaş. Bir milletvekiliymiş. Biz de haberlerde 
gördük. Yahu Türkiye’de sosyal devlet durumu 
sosyal devlet anlayışı şu anda dünyanın en gelişmiş 
ülkelerinde bile örnek gösterilecek durumdadır. Yani 
siyaset tamam, siyaset edersiniz. Bir takım tartışmaları 
yaparsınız. 

Yani CHP’den Engin Altay’dı herhalde. ‘Yahu biz 
muhalefetiz, AK Parti ne derse tersini iddia etmek zorundayız’ diye bir itirafta bulunmuştu. Onu da 
kabul ettik. Tam tersini söylemekte memur hissediyorsunuz kendinizi. Ama bir de gün gibi açık olan 
ve bu milletin hayatıyla ilgili olan konular var. Bunları hak teslimi olarak açıkça, şeffaf olarak millete 
yalan söylemeden, söylememiz lazım. Bunları vatandaşımız biliyor. Yaşadığını biliyor. Pandemi 
döneminde bütün ekonomiler küçüldü. Pandemi döneminde bütün ekonomiler daraldı. Bunun 
istisnası 2 ülke var biri Türkiye. Pandemi döneminde büyümeyi başarmış bir ülkeden bahsediyoruz.”

Bunları anlatmaya ve vatandaşlara hatırlatmaya devam edeceklerinin dile getiren Yanık, “Sayın 
cumhurbaşkanımızın Meclis’teki son konuşmasında çok açık ve net şekilde her zaman yaptığı gibi 
açık, şeffaf, millete yalan söylemeden, millet dürüstçe durumu tespit ederek gerçekçi bir şekilde 
söylediği bir cümle var. Diyor ki ‘Evet zorluklar var ama bu zorlukları daha önce aşmış, yine aşabilme 
gücüne, iradesine sahip bir AK Parti var. Bir iktidar var. Bu iktidar, bu irade AK Parti iradesi.’ Ve 
inşallah Cumhuriyet tarihinde yapılmamışları yapan ve tarihe adını hizmetiyle kazıyan AK Parti 
iktidarı bugün içinden geçtiğimiz sıkıntıları aşacak birikime sahip.”

Sosyal medyada ve basında Avrupa’da siyasetçilerin artık parlamento toplantılarına boğazlı 
kazaklarla geleceklerini söylediklerini belirtti.

Almanya’da Parlamento’da battaniye dağıtıldığını aktaran Yanık, “Bakın çok küçük ülkelerden 
bahsetmiyoruz. Almanya’dan bahsediyoruz. Bunlar niye oldu biliyor musunuz? Rusya’nın Ukrayna 
ile krizinden dolayı çünkü Almanya’nın da önemli şekilde doğalgaz tedarikçisi Rusya. Bizim de önemli 
şekilde doğalgaz tedarikçimiz Rusya. Doğalgazın neredeyse yarısına yakınını Rusya’dan alıyoruz. 
Normal şartlarda Rusya ile Ukrayna arasında kriz çıktığında bundan en olumsuz ve doğrudan ilk 
etkilenecek olan ülke Türkiye’ydi.” diye konuştu.

Türkiye’nin Rusya-Ukrayna krizinden olumsuz etkilenmediğine değinen Yanık şöyle konuştu:
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 “Bu zor dönemi de inşallah el 
birliği, gönül birliğiyle atlatacağız”

Yanık, vatandaşlara bundan sonraki süreçte 
de bu sıkıntıları hissettirmeden süreci devam 
ettireceklerini vurgulayarak şöyle devam etti:

“Yüzlerce yıllık bir sermaye birikiminin, oturmuş 
bir ekonomi ve altyapının, dünyanın en büyük 
şirketlerinin ülkelerinde bunlar olurken, bu 
sıkıntılar yaşanırken, çarşıda pazarda yaşadığımız 
sıkıntılar, inanın yakın gelecekte üstesinden 
geleceğimiz, çözebileceğimiz bir sıkıntı. Bu zor 
dönemi de inşallah el birliği, gönül birliğiyle 
atlatacağız. Bunun en açık delili de küresel 
ekonomik dalgalanmalardan ihtiyaç sahibi 
ailelerimizi koruyabilmek için desteklerimizi 
sunmaya devam etmemizdir. Biliyorsunuz 
kamunun yaptığı sosyal yardımların yüzde 80’i 
bizim Bakanlığımızın eliyle oluşturulmakta ve 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır.

En son uygulamalarımızdan birisi, Türkiye Aile Destek Programı ile büyüyen ve gelişen Türkiye’mizin 
refahını vatandaşlarımızla paylaşmayı sürdüreceğiz.”

Bugün artık sadece kendi vatandaşının değil, neredeyse tüm dünyanın yükünü sırtlanacak kadar 
büyük ve insanlığa umut olan bir Türkiye olduğunu vurgulayan Yanık, “Artık bütün dünyayı sarsan 
büyük krizlerde ve savaşlarda bile, varlığıyla dengeleri değiştiren, yaptığı hamlelerle bölgesini ve 
dünyayı çok daha büyük krizlerin eşiğinden döndüren bir Türkiye var. Türkiye bugün, kendisi için 
istediği iyilik halini bütün dünya için isteyen bir ülke. Bu iyilik iradesinin başında hepimizin bildiği gibi 
Sayın Cumhurbaşkanı’mız var.” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin bu noktaya kendiliğinden, rastgele gelmediğine dikkati çeken Yanık, bugün içinde 
bulunulan iyilik halinin arkasında muazzam bir mücadele olduğunu dile getirdi.

AK Parti’nin 20 yıl tırnaklarıyla kazıya kazıya verdiği mücadelenin teri olduğunu aktaran Yanık, 
“Bunu unutmamamız ve unutturmamamız gerekiyor.

“Etkilenmediği gibi tam tersine krizde bir arabuluculuk görevi üstlenerek 2 ülkeyi bir masanın 
etrafına getirerek hem ülkemizin bu olumsuz süreçten olumsuz etkilenmesinin önüne geçmiş oldu 
hem de tahıl krizini çözerek dünyada özellikle Afrika’da 10 milyon insanın açlık kriziyle karşı karşıya 
kalmasının önüne geçmiş oldu. Almanya’da, Batı’da, şurada burada battaniye alarak, ‘Üstüne mont 
giyin, kazak giyin.’ diyerek yönetmeye çalıştıkları süreçte Türkiye’de enerjiyle alakalı, ısınmayla alakalı, 
doğalgazla alakalı bugüne kadar bir sıkıntı yaşadık mı? Elhamdülillah yaşamadık ve yaşamamak 
içinde önümüzdeki süreci doğru yönetmeye çalışıyoruz. Bu da sadece Cumhurbaşkanı’mızın 
iradesiyledir. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un bile ‘Putin ile Zelenski’yi aynı masaya ancak 
Erdoğan oturtabilirdi.’ dediği bir süreçten geçiyoruz. Bunun kıymetini iyi bileceğiz. Bunu içeride 
son derece sıradan, son derece basit olaylarmış gibi gösterenler var. BM’nin bir araya getiremediği 
bir şeyden bahsediyoruz. İçeride son derece sıradan her gün oluyormuş gibi gösterenler var.” “Türkiye’de de çözülmüş problemleri 

yeniden çözme vaatleri çıkıyor”

“Dünyada işler, bu durumdayken peki Türkiye’de 
neler oluyor? Türkiye’de de çözülmüş problemleri 
yeniden çözme vaatleri çıkıyor. Başörtüsünü kendisi 
sorun haline getiren siyasi irade, bugün başörtüsü 
meselesini çözmekten bahsediyor. Başörtüsü 
meselesinde geride bıraktıkları hafızanın, geride 
bıraktıkları sicilin ne olduğunu hepimiz çok iyi 
biliyoruz. Anayasa Mahkemesinin bir kararının 
başlangıçta başörtüsüyle üniversitelere devam 
edebilmek için gerekçe yapılıp sonra aynı kararın 
aynı Anayasa Mahkemesi tarafından başörtüsüyle 
eğitime engel olarak yorumlandığı günleri yaşadık. 
Kime ne anlatıyorsunuz? Zaten sizin elinizle ‘411 el 
kaosa kalktı, bu düzenleme şöyle aykırıdır, böyle 
aykırıdır, iki metrekarelik bez parçası’ dediğiniz 
bir konuyu çözüldüğü için bugün yeniden çözme 
vaatleri yapılıyor. Bir başka ortak da dün ‘Küllenmiş 
yaraları kanatmayı doğru bulmuyorum.’ demiş. 
Küllenmiş yaralar çünkü o yaralar açıldığında, 28 
Şubat döneminde ‘MGK kararlarını uygulayacağım, kimse kusura bakmasın.’ diyen bir İçişleri Bakanı 
çıkacak karşımıza. Bunları unutmayın. Bugün bu mücadelenin tarihini lütfen kimse unutmasın. Hiç 
kolay gelinmedi. Hiç kolay gelinmemiş bir sürecin ortaya koyduğu hali refah düzeninden, başarıdan 
herkes kendine hak etmediği bir pay koparmaya çalışıyor. Bu millet buna izin vermez, vermeyecektir 
de Allah’ın izniyle.”

Bakanlığın hizmetlerinin, hizmet verme mantığının, AK Parti’nin sosyal hizmetlere ne kadar önem 
verdiğinin açık bir göstergesi olduğuna işaret eden Yanık Karaman’da yapılan hizmetleri anlattı.
İcraatlar anlatılmadığında, yapılanların, yeni projeler, yeni birtakım vaatler olarak karşılarına çıktığına 
değinen Yanık şöyle devam etti:

“Bakanlığımızla alakalı da yaptığımız her hizmet yeni bir vaat olarak muhalefet grubundan değişiklik 
yerlerden karşımıza çıkıyor. O yüzden bunları tek tek açıklama gereği duyuyorum. 20 yılın emeği 
var, 20 yılın müktesebatı var, 20 yılın ayrılmış kaynakları var. Bundan 20-25 sene önce bir ilaç 
almak için SSK’nin kapısında bekleyen vatandaş, bir yaşlısı olduğunda nasıl bakacağını bilemeyen 
vatandaş, engellisini evden çıkaramayan, sosyalleşme alanı olmayan süreçten bugün engelli 
vatandaşlarımızın istihdamından bakım hizmetlerine kadar, sağlık hizmetlerine kadar çok geniş bir 
hizmet skalası var.

Az önce söylediğim illüzyon var ya bu illüzyon, bu mücadele tarihini de unutturmaya çalışıyor. 
‘Dünya beşten büyüktür.’ cümlesini kurmak öyle herkesin harcı değildi. ‘Dünya beşten büyüktür.’ 
cümlesini BM’nin çatısı altında, BM’nin kürsüsünde o beş büyük ülkenin liderlerinin gözüne baka 
baka söylemek her babayiğidin harcı değildi. Bunu Türkiye yaptı, bunu Sayın Cumhurbaşkanı’mız 
yaptı.” diye konuştu.

Yanık, dolayısıyla bugün bu vizyonun nasıl meydana geldiğini, nasıl adım adım inşa edildiğini, nasıl 
küçük taş taş üstüne konarak inşa edildiğini, çok iyi hatırlamaları ve yeniden vatandaşa ulaştırmaları 
gerektiğini söyledi.
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Bunu biz söylemediğimizde birileri, ‘Şunu yapacağız.’ diye yaptığımız işi yeniden önümüze koyuyor. 
AK Parti iktidarları döneminde hayata geçirilmiş hizmetlerden sadece bir kısmını bahsettim. 2002 
yılında AK Parti iktidara geldiğinde bizim sosyal yardım uhdesinde yapılan yardım sayısı 4 idi. Bizim 
bugün düzenli olarak yaptığımız sosyal yardım başlığı 49. AK Parti iradesi, insanın eşrefi mahlukat 
olduğuna inanır. Cumhurbaşkanı’mız der ya ‘Yaratılanı severiz, Yaradan’dan ötürü’. O yüzden 
engelliden yaşlıya gencinden kadınına tüm kesimlerim insan onuruna yakışır biçimde yaşayabilmesi 
için sosyal yardımlarımızı sürdüreceğiz.”

AK Parti Teşkilat Buluşmasına da katılan Bakan Yanık daha sonra Karaman Organize Sanayi 
Bölgesinde faaliyet gösteren bir bisküvi fabrikasını ziyaret ederek burada kadın işçilerle bir süre 
sohbet edip beraber yemek yedi.

Bakan Yanık, Karaman’daki Sivil Toplum Kuruluşları üyeleriyle bir araya gelmesinin ardından ise 
Çocuk Evleri Sitesi’ne geçerek devlet korumasındaki çocuklarla vakit geçirdi.

Yanık, daha sonra 2017 yılında Hakkari’de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Özel Harekât 
Polisi Muhammed Ali Mevlüt Dündar’ın ailesini ziyaret etti.

Ziyareti kapsamında son olarak gençlerle çay sohbetinde bir araya gelen Yanık, gündeme ilişkin 
konularla ilgili konuşarak, gençlerin merak ettiği soruları cevapladı.

Ulusal Hane 
Ziyaretleri 

ile Ailelerin 
İhtiyaçlarına Uygun 
Hizmet Modellerinin 

Sunulmasına 
Devam Ediliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan Ulusal Hane Ziyaretleri 
ile uzman personeller ev ev dolaşarak ailelerin ihtiyaç ve taleplerine uygun sosyal hizmet 
modellerini sunmaya devam ediyor. Görüşmelerde, hanelerin sosyal yardım ve sosyal 
hizmet ihtiyaçlarını tespit etmeyi amaçlayan sorular sorulurken; yararlanabileceği 
hizmetleri görebilmek için kişiden istenilen kimlik bilgileri sürecin tüm aşamasında gizli 
tutuluyor

İhtiyaç sahibi vatandaşlara daha hızlı ve yerinde hizmet sunmak için başlatılan Ulusal Hane 
Ziyaretleri, düzenli veya süreli yardım programlarından faydalanan vatandaşların yanı sıra hizmetlere 
ulaşmakta zorlanan hanelere de gerçekleştiriliyor.

Vatandaşlar, Ulusal Hane Ziyareti 
Yapan Personelleri Nasıl Tanıyabilir?

Ziyaretlerde Görevli Personeller 
Görüştükleri Hane Sahiplerine Ne Sorar?

Personeller hane ziyaretlerini gerçekleştirirken; Bakanlığın logosunun yer aldığı kurum kimliği ve 
yaka kartlarını yanlarında bulundururken; logonun yer aldığı, uygun renk ve standartlarda mont 
veya yelek giyiyor.

Görevliler, çalıştıkları Sosyal Hizmet Merkezlerinin (SHM) iletişim bilgilerinin bulunduğu kartvizitlerle 
bilgilendirici el broşürlerini beraberinde taşıyor. Bu kartvizitleri hanede görüştükleri kişi ile paylaşarak 
kendisi ile ilgili bilgilerin güvenliğinin teyidini sağlıyor. Ayrıca, ziyaret sırasında personeller, kurum 
bilgilerinin ve logosunun yer aldığı giydirilmiş ulaşım araçlarını kullanıyor.

Görüşmeler yaklaşık 30 dakika sürüyor. Görüşmede, hanelerin sosyal yardım ve sosyal hizmet 
ihtiyaçlarını tespit etmeyi amaçlayan sorular soruluyor. Sorular, sosyal yardım ihtiyaçları, aile 
danışmanlık veya eğitim ihtiyaçları, engelli veya yaşlı bireylere yönelik ihtiyaçlar, çocuk, kadın, şehit 
yakını, gazi hizmetlerine yönelik ihtiyaçlar gibi başlıklarda toplanıyor. Bu sorular vesilesiyle hanenin 
tüm ihtiyaçları tespit ediliyor, herhangi bir ihtiyacı yoksa ihtiyaç halinde destek alabileceği kamu 
kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi veriliyor. 



2322

Program Kapsamında Yapılan 
Görüşmelerin Güvenliği Nasıl Sağlanır?

Ulusal Hane Ziyaretleri, SHM’lerde görevli meslek personeli, Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) 
ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) personelleri aracılığı ile yapılıyor. Bilgiler, Kişisel 
Verilerin Korunması kapsamında kamunun sorumluluğunda güvenli bir biçimde saklanıyor.

Yapılan tüm ziyaretlerin kayıtları, bilişim sistemi üzerinden izlenebiliyor ve doğruluğu teyit edilebiliyor. 
Hangi adrese gidildiği, hangi kurumlara yönlendirmeler yapıldığı, hanede ne tür sosyal yardım ve 
sosyal hizmet ihtiyaçları olduğunun kayıtları sistem üzerinden takip edilebiliyor.

Yapılan görüşmede kişiyi bilişim sistemine eşleştirmek, aldığı hizmetleri ve yapılan yönlendirmeleri 
takip etmek, Bakanlığın sunduğu hizmetler arasında yararlanabileceği tüm hizmetleri görebilmek 
ve Aile Bilgi Sistemine dahil etmek için kimlik bilgisi soruluyor. Bakanlığın hizmetlerine yönelik 
ihtiyaçlar var ise hanede gerekli başvuru alınıyor. İstenilen bu bilgiler sürecin tüm aşamasında gizli 
tutuluyor. Ayrıca, vatandaşlar soruları cevaplamaya zorunlu tutulmuyor.

Bakan 
Derya Yanık 
NTV Canlı 
Yayınına 
Katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, üniversite öğrencilerine yönelik ulaşım 
desteğine ilişkin, “Öğrenci arkadaşlarımızın, ailelerinin yaşadığı yerdeki vakıflarımıza 
müracaat ederek, ulaşım biletlerini de ibraz etmek suretiyle 500 liraya kadar ulaşım 
giderlerini biz karşılıyoruz.” dedi

Bakan Yanık, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.
Türkiye Aile Destek Programı kapsamında iki ödeme yaptıklarını belirten Bakan Yanık, “Üçüncü 
ödemeler de başladı. 15 milyar lira ile başlamıştık, 25 milyar lira artışla şu anda Türkiye Aile Destek 
Programı’mızın toplam bütçesi 40 milyar lira oldu. Hane gelirinin ve hanede yaşayan kişi sayısının 
oranlamasıyla 450 liradan başlayarak 600 liraya kadar destek veriyorduk. Bu miktarı da yükselttik. 
Şu anda her ay 850-1250 lira arasında desteklemiş olacağız.” diye konuştu.

Bakan Yanık, “Bugün itibarıyla Türkiye Aile Destek Programı kapsamında kaç haneye yardım 
yapılıyor?” sorusu üzerine, şunları kaydetti:

“İlk ödememizde 831 bini aşkın vatandaşımıza ödeme yapmıştık ve 427,9 milyon lira ödedik. Eylülde 
ikinci ödememizde 1,6 milyon haneye 882,7 milyon ödedik. Bu ayki ödememiz de 2 milyondan 
fazla vatandaşımıza yapılacak. Kişinin gerçekten sosyal yardım ihtiyaçlısı olup olmadığının sistem 
üzerinden tespiti yapıldıktan sonra hak sahipliği doğuyor. Dolayısıyla bu ayki ödemede de 2 
milyondan fazla haneye 1 milyarı aşkın desteğimiz olacak.”

Doğal gaz tüketim desteğine ilişkin de bilgi veren Bakan Yanık, kapsamı genişlettiklerini, ihtiyaç 
sahibi kiracıların da bu desteğe başvurabileceğini söyledi.

Vatandaşın doğal gaz faturasını PTT’ye götürerek, doğrudan desteği tahsil etme imkanına sahip 
olacağını aktaran Bakan Yanık, şu bilgileri verdi:

“Doğal gaz tüketim desteği için 3 milyar liralık kaynak ayırdık. İlk ödemede 331 bin haneye toplam 
114,2 milyon lira ödemişiz. İkinci ödemeler de ekim, kasım aylarında. 2022 Ocak-Eylül arasında 2 
milyon haneye 656 bin 70 ton kömür dağıtmışız. 1 milyon 791 bin 236 ton kömür desteği vermeyi 
hedefliyoruz. Programın başladığı 2003 yılından 2021 yılına kadar da 34 milyon ton kömür 
dağıtmışız.”
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 “2023 yılında bu destek miktarımız 
750 lira olacak”

Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı, üniversite öğrencileri için yılda iki 
kez verilecek ulaşım desteğinin ayrıntılarına ilişkin soruyu yanıtlarken de şunları söyledi:

“Bizim yaptığımız sosyal yardımların, sosyal desteklerin tamamının dayandığı mevzuat 3294 
sayılı kanun. Bu programımızda ilk kez uygulanan bir destek. Sosyal yardım faydalanıcısı ailelerin 
üniversite öğrencisi çocuklarına, bunlar 25 yaş altı ve lisans öğrencileri olacak, ailesinden uzakta 
eğitim gören üniversite öğrencilerine yılda 2 defa gidiş dönüş biletlerini biz temin edeceğiz. Öğrenci 
arkadaşlarımızın, ailelerinin yaşadığı yerdeki vakıflarımıza müracaat ederek, ulaşım biletlerini de 
ibraz etmek suretiyle 500 liraya kadar ulaşım giderlerini biz karşılıyoruz.”

“500 lira tek yön mü?” sorusu üzerine Bakan Yanık, “Her bir birey için evet 500 lira. 2023 yılında 
bu destek miktarımız 750 lira olacak. Yaklaşık 150 bin üniversite öğrencisinin yararlanacağını 
öngörüyoruz. Ödemeler doğrudan doğruya öğrenci arkadaşlarımızın IBAN hesaplarına vakıflarımız 
tarafından yapılacak.” bilgisini paylaştı.

Bakan Yanık, öğrencinin geri dönüşünde de biletini ibraz etmek şartıyla ulaşım yardımından 
faydalanabileceğini söyledi.

Bakan Derya 
Yanık Amasra’da 

Patlamanın 
Meydana Geldiği 

Maden Sahasında 
İncelemelerde 

Bulundu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden 
ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin, “Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın 
ailelerine destek boynumuzun borcudur. Nitekim gerekli çalışmaları da yapıyoruz.” dedi

Amasra’da patlamanın meydana geldiği maden sahasında incelemelerde bulunan Bakan Yanık, 
yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Yanık, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 41 maden işçisinin vefatından duyduğu 
üzüntüyü dile getirerek, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara da 
acil şifalar diledi.

Bartın’da tedavi altında olanların hepsinin taburcu edildiği bilgisini Vali Nurtaç Arslan’dan aldığını 
aktaran Yanık, İstanbul’daki 6 yaralının tedavi süreçlerini de yakından takip ettiklerini kaydetti.

Bakan Yanık, Bakanlık psikososyal ekibinin, yaralıları takip ve ailelere destek konusunda orada 
olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

“Kurum ve kuruluşlar olarak ilk andan itibaren biz de afet müdahale kapsamındaki sorumlu 
Bakanlıklardan biri olarak çok yakından takip ediyoruz. Arkadaşlarımız, ilgili personelimiz, hızlıca 
olay yerine intikal etti. Şu anda incelemeler devam ediyor. Soruşturma devam ediyor. Kazayla 
alakalı sebep önümüzdeki süreçte ortaya çıkacaktır. Bu ayrı. Yapılması gereken ne varsa, bunu 
açık yüreklilikle milletimize bir taahhüt olarak söylemek zorundayız, soruşturmanın sonunda çıkan 
sonuca göre, bir kusur ve sorumluluk varsa bunun gereği yapılır. Onun dışında hayatını kaybeden 
vatandaşlarımızın ailelerine destek, boynumuzun borcudur. Nitekim gerekli çalışmaları da yapıyoruz.”

Bakan Yanık, farklı kurum ve kuruluşlar ile Bakanlıklarının da içinde olduğu bir süreçte, hem maddi 
hem manevi destekleri ellerinden geldiği ölçüde sağladıklarını söyledi.

Bunun dışında yaralıların iyileşmesi noktasında gereken çalışmaların yapıldığını vurgulayan Yanık, 
“Bakanlık olarak yaralılarımızın desteklenmesi ve vefat eden vatandaşlarımızın ailelerinin psikososyal 

 “Hem maddi hem manevi destekleri 
elimizden geldiği ölçüde sağlıyoruz”

Her Bir Birey İçin

2023 Yılında Destek Miktarı
Olacak
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anlamda desteklenmesi noktasında üzerimize düşeni eksiksiz bir biçimde yerine getireceğiz.” dedi.
Yanık, çalışmaları yerinde görebilmek, ailelere başsağlığı dilemek ve taziye ziyareti yapmak için 
bölgeye geldiklerini belirterek, “Tekrar çok üzgün olduğumuzu ifade etmek istiyorum, hepimizin 
başı sağ olsun.” diye konuştu.

Bakan Yanık, daha sonra yaşanan maden kazası sonucu hayatını kaybeden işçilerden Orhan Altun 
ve Suat Demirkıran’ın ailelerini ziyaret ederek baş sağlığı diledi.

Bakan Derya 
Yanık Roman 

Vatandaşların 
Yoğunluklu 

Yaşadığı Bölgelerin 
Milletvekilleriyle 

Buluştu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Roman vatandaşların barınma ihtiyaçlarının 
karşılanması için konut projesi yürüttüklerini belirterek, “Roman vatandaşlarımızın 
kendi sosyolojik özelliklerine uygun, yatay mimaride 1.071 konut inşa edilmesi noktasında 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi

Bakan Yanık, Roman asıllı vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgeleri temsil eden milletvekilleriyle 
istişare toplantısında bir araya geldi. 75. Yıl Huzurevinde gerçekleşen toplantıda konuşan Bakan 
Derya Yanık, Roman vatandaşlarla alakalı barınma, eğitim, kadınların istihdama katılımı ve gençler 
ile ilgili çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bakan Yanık, bu doğrultuda ilkini 2016 yılında uygulamaya koydukları Roman Strateji Belgesi ve 
Eylem Planının yeni versiyonunun oluşturulması, koordinasyon ile sevk ve idareyle alakalı çalışmalar 
yürüttüklerini belirtti.

Bakanlık olarak Roman vatandaşlarla alakalı yaptıkları çalışmaları farkındalık ve kurumlar 
arasındaki koordinasyonun sağlanması noktasında yürüttüklerini belirten Bakan Yanık, “Roman 
vatandaşlarımıza yönelik yaptığımız çalışmaların yanı sıra sosyal yardımlarımız üzerinden konut 
desteği sağlıyoruz. Çevre Bakanlığı ile Roman vatandaşlara özel konut sayısının biraz daha 
artırılması için görüşmeler gerçekleştirdik. Bu doğrultuda Roman vatandaşlarımızın kendi sosyolojik 
özelliklerine uygun yatay mimari olmak üzere 1.071 adet konut inşa edilmesi noktasında Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.
Bakan Yanık, Roman vatandaşların yoğun yaşadığı illerde çeşitli hizmetler veren Sosyal Dayanışma 
Merkezleri (SODAM) ve dezavantajlı tüm bölgelerde Aile Destek Merkezleri (ADEM) sayılarını da 
artıracaklarını bildirdi.

Bu doğrultuda hem ADEM’ler hem de SODAM’lar için ayrıca bir müfredat çalışması yaptıklarını 
kaydeden Bakan Yanık, “Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz ana 
çalışma başlıkları içinde olmak üzere müfredat çalışacaklar. Ortak bir eğitim formasyonu temin 
etmeye çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, Roman vatandaşların yoğun yaşadığı illerdeki kadınlar açısından kooperatiflerin 
yaygınlaştırılmasına yönelik devam eden çalışmalara da değinerek, “Orada yaşayan vatandaşlarımızın 
hayatını doğrudan etkileyecek somut adımlar atarak çalışmalarımızı şekillendirmeye, çeşitlendirmeye 
çalışıyoruz. İhtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarımızı hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz.” şeklinde 
konuştu.
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Bakan Derya 
Yanık Muş’ta 

2023’e 
Doğru Şehir 

Buluşmaları 
Programına 

Katıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Son zamanlarda özellikle seçim sathı 
mailine girince muhalefet partilerinden ardı ardına sosyal hizmet ve sosyal yardım 
alanında birtakım vaatler sıralanmaya başlandı. Halbuki bu sıralanan vaatlerden bugüne 
kadar bizim hayata geçirmediğimiz, icra etmediğimiz bir tek başlık yok.” dedi

Muş’ta düzenlenen “2023’e Doğru Şehir Buluşmaları” programına katılan Bakan Derya Yanık, kentte 
bulunmaktan ve vatandaşlara bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Muş’un sadece somut olarak bir fethin kapısı değil, manevi fetihlerin de kapısı olduğunu belirten 
Yanık, Malazgirt’ten, bu topraklardan neredeyse bin yıl önce başlayan bir mücadeleyle Anadolu’nun 
vatan kılındığını söyledi.

Muş’u kalkındırmanın, geliştirmenin yapmaları gereken en önemli ödevlerden biri olduğunu belirten 
Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde özveriyle gerçekleştirdikleri projelerin 
bu gündemi karşıladığını ifade etti.

AK Parti iktidarı döneminde sosyal hizmetleri ve sosyal yardımları talep odaklıdan arz odaklı anlayışa 
dönüştürdüklerini vurgulayan Yanık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu çok önemli bir yaklaşım değişimidir. Aslında yaklaşımda yapılan devrimdir. Ne demeye 
çalışıyoruz? Talep odaklı olmaktan arz odaklı olmaya çevirmekle, artık vatandaşlarımız kurum 
kurum, kapı kapı gezip hizmet talebinde bulunmuyor. Tam tersine Bakanlık olarak vatandaşlarımızın 
ayağına gidiyoruz, ihtiyacını yerinde tespit ediyor ve bu ihtiyaçlara uygun hizmetleri temin ederek 
kendilerine ulaştırıyoruz.

Son zamanlarda özellikle seçim sathı mailine girince muhalefet partilerinden ardı ardına sosyal 
hizmet ve sosyal yardım alanında birtakım vaatler sıralanmaya başlandı. Halbuki bu sıralanan 
vaatlerden bugüne kadar bizim hayata geçirmediğimiz, icra etmediğimiz bir tek başlık yok.

AK Parti iktidarı olarak 20 senedir vatandaşımızın ihtiyacı ve talebi olup da bizim hayata 
geçirmediğimiz tek bir başlık yok elhamdülillah. Bundan sonra da bu kararlılıkla faaliyetlerimizi 
sürdürmeye devam edeceğiz. Bahsettikleri sosyal yardım kalemlerinden çok daha fazlasını çeşitli 
başlıklarda vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Dünyanın gıpta ile baktığı hatta kendine örnek aldığı 
sosyal devlet olma misyonunu yıllardır uyguladığımız politikalarımızla hayata geçiriyoruz.”

 “49 başlıkta sosyal yardım 
programı uyguluyoruz”

Balkanlar’dan Orta Asya’ya, Orta 
Doğu’dan Uzak Asya’ya, Avrupa’ya kadar 
sosyal politikalarının takip edildiğini, iyi 
uygulamaların kendilerinden talep edildiğini 
anlatan Yanık, “2002 yılında Türkiye’de 
sadece 4 başlıkta sosyal yardım yapılıyordu. 
Sosyal devlet örneği olarak gözler Almanya 
gibi gelişmiş ülkelerin üzerindeydi. O gün 
gıptayla bakılan, gelişmişliğin bir göstergesi 
sayılan, bizim ülkemizde neden yok denilen 
sosyal yardımlar, bugün ülkemizin ürettiği 
refahın bir parçası, göstergesi.” diye 
konuştu.

Tam 49 başlıkta sosyal yardım programı uyguladıklarını bildiren Yanık, muhalefetten “Milleti 
yoksullaştırdınız, fakirleştirdiniz. Yaptığınız sosyal yardımla mı övünüyorsunuz? Eskiden yoktu, 
şimdi 49 başlık diye övünüyorsunuz.” diye tepkilerin geldiğini anımsattı.

Eskiden bu yardımların yapılmadığını, vatandaşların ihtiyaçlarının tespit edilmediğini vurgulayan 
Yanık, şunları kaydetti:

“Bugün arz odaklı dediğimiz sosyal yardım bakış açımızla vatandaşımızın hanesinde engelli, yaşlı, 
çocuk, şiddet ve yoksulluk mu var, ne varsa hepsini ayrı ayrı tespit edip ona uygun hizmet modelleri 
geliştiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, sosyal yardım ihtiyaçlısı ailelerin 14 yaşa 
kadar olan çocuklarına kadar tip-1 diyabetli çocuklarımıza insülin ölçüm cihazlarını önümüzdeki 
süreçte dağıtacağız. Bu tamamen sahadan bize gelen bir talepti. Bir il ziyaretinde bir baba, yanında 
12-13 yaşında belki o kadar da yoktu bir çocuk, dedi ki ‘Sayın Bakan şu çocuğun parmağı delik deşik. 
Şeker ölçümü için her gün en az 4-5 kere bu parmaktan kan alıyoruz. Buna destek istiyoruz. Cihaz 
var ama çok pahalı, bizim alma şansımız yok.’ Biz bunu arkadaşlarımızla çalıştık ve dedik ki bireysel 
olarak başvurana tek tek verebiliriz ama bu çözüm değil. Belki bir sürü başka ihtiyaç sahibi aile 
var. O zaman biz bunu bir programa dönüştürelim. Tip-1 diyabetli çocukların şeker ölçüm cihazları 
sensörlerinin dağıtılması projesi böyle çıktı. Vatandaşın talebi. Bir kişinin talebini bir programa 
dönüştürdük. Yaklaşık 11 bin çocuğumuzun bundan yararlanmasını bekliyoruz.”

Bunun için bütün kaynakları oluşturarak ihaleye çıktıklarını anlatan Yanık, şunları aktardı:

“Cihazları temin ettikten sonra müracaat eden sosyal yardım ihtiyaçlısı ailelerimize dağıtacağız. Bu 
kadar iç içe vatandaşla doğrudan ve vatandaşın ihtiyacı üzerinden geliştirdiğimiz başlıklar. ‘Efendim 
eskiden bunlar yoktu.’ Eskiden de vardı, sadece siz yapmıyordunuz. Bugünkü fark biz yapıyoruz. 
Bu kadar basit. Bu kadar temel bir yaklaşım farkından bahsediyoruz. 100 yılda yapılmayanları 20 
yıla sığdırdık. Evet bunun sırrı budur. Türkiye’ye gökten para yağmadı ya da biz henüz daha bir 
petrol, doğal kaynak bulmadık. Aynı kaynaklar, millet ve bu toprak eskiden de vardı. Sadece siz 
işlemiyordunuz. AK Parti’nin farkı bu.”
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 “İnsani Gelişme Endeksi Raporu’nda 
Türkiye 48. sırada yer aldı”

Ülke genelinde yürüttükleri tematik ve 
kapsayıcı sosyal yardım programlarıyla 
ihtiyaç sahibi vatandaşlara 2002’den 
bugüne kadar 551,9 milyar lira sosyal 
yardım yaptıklarını bildiren Yanık, Bakanlığın 
kamunun yaptığı toplam sosyal yardımın 
yüzde 82’sini gerçekleştirdiğini dile getirdi.
Sosyal yardımların merkezi bütçedeki 
payını 5 kat artırarak 2021’de yüzde 6,11’e 
yükselttiklerini ifade eden Yanık, şunları 
anlattı:

“Sosyal yardımları sadece ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımızla sınırlamıyoruz. Asıl 

arzuladığımız ve gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz çalışmamız tüm vatandaşlarımızın yüksek hayat 
standartları ile hayatlarını idame ettirmelerini sağlamak. Bu anlamda sosyal hizmetleri ve sosyal 
yardımları daha önce Cumhuriyet tarihimizde görülmemiş bir biçimde çeşitlendirdik ve miktarlarını 
da artırdık. Geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler’in yayınladığı İnsani Gelişme Endeksi Raporu’nda 
Türkiye geçen yıla göre 8 ülkeyi daha geride bırakarak 191 ülke arasında 48. sırada yer aldı.”

Türkiye’nin, “çok yüksek insani gelişme” kategorisine üst üste üçüncü kez girdiğini kaydeden Yanık, 
bütün dünyanın küresel bir krizin ortasında mücadelesi devam ederken Türkiye’nin gelişmesini 
sürdüren ülkelerden biri olduğunu aktardı.

Bu gelişmenin yansımalarını kadın, çocuk, genç, yaşlı, öğrenci her kesime hitap eden dönemsel 
ihtiyaçları dahi gözeten sosyal hizmet ve sosyal yardım çeşitliliğinde görüldüğünü belirten Yanık, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Türkiye’ye yayılmış farklı hizmetleri gerçekleştiren kurumlarımızla vatandaşlarımızın ihtiyacı olan 
her an yanlarındayız. 81 il ve ilçelerimizde bulunan 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız 
(SYDV), 393 sosyal hizmet merkezimiz ve il müdürlüklerimiz ile gece gündüz çalışmaya devam 
ediyoruz. Muş’ta da 6 SYDV bulunuyor. Vakıflarımız vasıtasıyla Muş’ta ihtiyaç sahibi ailelere her ay 
bakanlık olarak gönderdiğimiz periyodik pay, 2022 Ocak-Ağustos döneminde Muş özelinde 29,5 
milyon lirayı buldu. Bugüne kadar Muş’a 2003-2022 yılları arasında 4,72 milyar lira kaynak aktardık.”
Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile vatandaşları evlerinde ziyaret ettiklerini anlatan Yanık, 
şöyle devam etti:

“Ülke genelinde 2017’den bugüne kadar 4,2 milyon haneyi ziyaret ettik. Son açıkladığımız Ulusal 
Hane Ziyareti programımızla ülkemizde mevcut olan yaklaşık 26 milyon hanemizin tamamına girmiş 
olacağız. Elimizde ülkemizde hanelerimizin ihtiyacı var ya da yok durum neyse çok sağlam birebir 
teyit edilmiş, incelenmiş bir veri seti oluşacak. Arz odaklı sistemimizi tüm Türkiye’de 85 milyon 
vatandaşımızın tamamıyla buluşturacağız. Sahada 5 bin ASDEP görevlimiz, 10 bine yakın SYDV 
çalışanımızla toplamda 15 bin arkadaşımızla 26 milyon hanemizi ziyaret etmiş olacağız.”

 “Çocuk ailenin yanında 
kalsın istiyoruz”

Gençlere de evlilik öncesinde evliliğe hazırlık 
eğitimleri verdiklerini ve bu eğitimlerden 
Muş’ta 9 bin 998 kişinin faydalandığını 
kaydeden Yanık, evlilik sonrası aile 
danışmanlığı hizmetinden de 3 bin 53 
kişinin yararlandığını bildirdi.

Risk altındaki çocuklara yönelik hizmetleri de 
yine aile odaklı sürdürdüklerini, çocukların 
aile kurumunun birlik ve bütünlüğü içinde 
sağlıklı büyümelerini sağlamanın temel 
amaçları olduğunu dile getiren Yanık, 
“Sadece yoksulluk sebebiyle bir çocuk 
haneden alınıp devlet bakımına ihtiyaç 
duyuyorsa, devlet ve kurum bakımına 
almayalım diyoruz.

Çocuk ailenin yanında kalsın biz aileyi ekonomik olarak destekleyelim. Sosyal Ekonomik Destek 
bu anlamda en önemli çalışmalarımızdan biri ve ülke genelinde yaklaşık 174 bin çocuğumuzu bu 
hizmetle destekliyoruz. Muş’ta 2012’den bugüne kadar bu çocuklarımız için tahsis ettiğimiz Sosyal 
Ekonomik Destek miktarı 83 milyon lirayı buldu. Muş’ta kuruluş bakımında bulunan çocuklarımız 
için 2012’den bu yana 95 milyon lira kaynak aktardık.” ifadelerini kullandı.

Bakanlığın önemli hizmetlerinden birinin de kadınlara yönelik çalışmalar olduğunu belirten Yanık, 
bu hizmetler noktasında Bakanlığın temel hedeflerinden birinin toplumsal yaşamın her alanında 
kadınların konumunu güçlendirmek, fırsat eşitliği temelinde kadınlara alan açmak olduğunu dile 
getirdi.

Ülke genelinde engelli evde bakım 
yardımından 554 bin 578 kişinin 
yararlandığını bildiren Yanık, yardımın 
başlangıcından bugüne kadar yaklaşık 
76 milyar lira engelli evde bakım yardımı 
sağladıklarını,

Muş’ta da 4 bin 970 kişinin yararlandığı 
bu hizmet için 2006 yılından bu yana 742 
milyon lira kaynak aktardıklarını ifade etti.
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“Türkiye kendi göbeğini 
kendi kesti”

Büyük ve güçlü Türkiye için ülkenin 81 ilindeki bütün vatandaşların sağlıklı, huzurlu, mutlu, müreffeh 
şekilde yaşaması için hizmet alanlarını her bir bakanlık özelinde genişleterek devam ettiklerini 
aktaran Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Daha müreffeh, güçlü, mutlu, kendine güvenen ve devletini arkasında hisseden bir sistem 
oluşturmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki yüzyıl Türkiye yüzyılı.

Buna kalpten inanıyoruz. Yeter ki Türkiye’mizin, Türkiye yüzyılı olma iradesinin ayağına çelme 
takılmasın. Yeter ki milletin bu yoldaki kararlılığının önüne set çekilmesin. Terörden yıllarca çekmiş 
bir bölge.

Muş’ta terörün verdiği zararı anlatacak değilim. Siz yıllarca içerden birebir hayatlarınızla yaşadınız 
ama bugün sayılarla ölçecek kadar, Türkiye içinde nerelerde, kaç terörist olduğunu bilecek kadar 
ensesinde olduğumuz, belini kırdığımız bir terör örgütü var. Uluslararası sistemin tamamı tarafından 
desteklendiği halde Türkiye’nin tek başına verdiği mücadeleyle belini kırdığı bir büyük terör 
yapılanması var. Bunun başarısı bize ait. Kendi göbeğimizi kendimiz kestik. Türkiye her meselede 
olduğu gibi, terör meselesinde de kendi göbeğini kendisi kesti. Bunların üstesinden geldik. Şimdi 
de karşımızda tarihi yeniden tersine döndürmeye çalışan, Türkiye’yi yeniden 80’lerin, 90’ların 
Türkiye’sine dönüştürmeye çalışan bir yapı var. Buna müsaade etmeyeceğiz. Allah’ın izniyle 
milletimiz de müsaade etmeyecek. Biz de AK Parti teşkilatları olarak elimizden gelen her türlü 
çabayı gösterecek, milletimize hizmette yarışacak, milletimize de hakikati ifade etmek noktasında 
elimizden geleni yapacağız. Milletimiz teveccüh ettiği takdirde Allah da nasip ederse 2023’ten sonra 
da bu millete hizmet etmeye, tarihi yeniden yazmaya devam edeceğiz.”

AK Parti Teşkilat Buluşması ve 
istişare toplantısına da katılan 
Bakan Yanık, daha sonra Muş 
Lalesi Çocuk Evleri Sitesi’nde 
çocuklarla bir araya geldi.

Ardından Muş Valiliği ve Muş 
Belediye Başkanlığını ziyaret 
ederek çalışmalar hakkında 
bilgi alan Bakan Yanık, Porsor 
Ana Kadın Kültür Merkezi’ne 
geçerek kadın kursiyer ve usta 
öğreticilerle buluştu.

Bakan Yanık, 2016 yılında 
İstanbul Beşiktaş’taki terör 
saldırısında şehit olan polis 
memuru Murat Yılmaz’ın Muş’ta 
yaşayan ailesini de ziyaret etti.

Türkiye ile 
KKTC Arasında 

Sosyal 
Hizmetler 

Alanında İş 
Birliği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kadın, yaşlı, engelli ve çocuk başta olmak 
üzere özel politika gerektiren kesimleri korumak, bakım ve rehabilitasyonlarına destek 
olmak için yürütülen sosyal hizmet modelleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 
de yaygınlaştırılıyor

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan 2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında “Kıbrıs 
İşbirliği ve Eylem Planı” hazırlandı. Bakanlık, sosyal hizmet ve sosyal yardımlar alanında ihtiyaçların 
belirlenmesi, kadının statüsünün güçlendirilmesine yönelik politikaların yer aldığı eylem planındaki 
hedefleri hayata geçirmek için çalışmalarına hız verdi.

Eylem planı kapsamında, Ağustos ayında KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve 
14 kişilik Kıbrıs heyeti, hizmetleri yerinde incelemek üzere Bakanlığa çalışma ziyareti gerçekleştirdi. 
KKTC yetkilileri ile mevzuat, aile temalı çalışmalar ve uygulamalar konusunda toplantılar 
gerçekleştirilirken, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Ayrıca, bakanlığa bağlı kuruluşlara saha 
ziyaretleri yapıldı, Kıbrıslı yetkililer kuruluşların hizmetleri hakkında bilgilendirildi.

Yaşlı, engelli, kadın, çocuk, gazi, gazi yakını ve şehit yakınlarına yönelik politika ve hizmetler 
konusunda iş birliğinin güçlendirilmesine, bilgi ve deneyim paylaşımının yapılmasına yönelik Bakanlık 
sorumluluğunda birçok politika ve eylem hayata geçirildi. Bu kapsamda “Kıbrıs Gazilerinin Kıbrıs 
Gençleri ile Mavi Vatan Buluşması” Projesiyle, Türkiye’nin 7 bölgesinden Kıbrıs Barış Harekatı’na 
katılmış 7 Kıbrıs gazisi KKTC’yi ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran’ın başkanlığında bakanlık uzmanlarından 
oluşan heyet ise geçtiğimiz hafta KKTC’ye giderek, çocuk yuvası, engelli rehabilitasyon merkezi gibi 
noktalara çalışma ziyaretleri gerçekleştirdi. Ayrıca, Türk girişimci iş kadınlarıyla bir araya gelinerek, 
ortak stratejiler ve kadın girişimcilere yönelik iş birlikleri değerlendirildi.

7 Kıbrıs gazisi KKTC’de 
çeşitli ziyaretlerde bulundu
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Ülkemizde kadın alanında gerçekleştirilen çalışmalar konusunda tecrübe aktarımı gerçekleştirilmesi 
amacıyla Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planının (2018-2023) tanıtımı yapıldı. Eğitim 
ve istihdam dışındaki kadınların güçlendirilmesi kapsamında hayata geçirilen “Geleceğini Kuran 
Genç Kadınlar” Projesi ile ilgili ayrıntılı bilgilendirme yapıldı. Projede yer alan faaliyetlere benzer 
çalışmaların KKTC’de uygulanabilirliği üzerine istişarelerde bulunuldu.

Ayrıca, kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında kadın girişimciler yerinde 
ziyaret edildi ve iyi uygulama örnekleri KKTC’li yetkililere sunuldu.

Eylem planı kapsamında yılsonuna kadar tamamlanması planlanan diğer politika ve eylemler ise 
şöyle:

Risk altındaki çocuklara yönelik arz odaklı hizmetlerin yaygınlaştırılması sağlanacak.

Aile Eğitim Programı (AEP) doğrultusunda KKTC’de ailelerin ihtiyaçlarına yönelik kurs programları 
oluşturulacak. Türkiye Aile Yapısı Araştırması (TAYA), Türkiye Boşanma Nedenleri Araştırması gibi 
sosyal araştırmaların KKTC’de bulunan üniversiteler ve ilgili kurumlar ile iş birliği yapılarak, bu ülkede 
de gerçekleştirilmesi konusunda destek sağlanacak.

Aile Danışmanlığı hizmet modelinin geliştirilmesi, Sosyal Hizmet Merkezleri (SHM) modelinin 
oluşturulması ve Aile Sosyal Destek Programının (ASDEP) uygulanması için teknik destek verilecek.

Engellilik ve yaşlılık konusunda temel politika, hak ve hizmetler ile aktif yaşlanmaya yönelik 
farkındalık çalışmaları hakkında bilgi paylaşımında bulunulacak. Engelli ve yaşlılara yönelik bakım ve 
rehabilitasyon hizmetleri ile erişilebilirliğin sağlanması konusunda teknik destek sağlanacak. Ayrıca, 
ortak çalışma grubuyla KKTC’de sosyal yardım programları belirlenmesine ilişkin teknik yardımda 
da bulunulacak.

Kadının Güçlenmesi Strateji 
Belgesi ve Eylem Planı tanıtıldı

AEP kapsamında kurs 
programları oluşturulacak

Aktif yaşlanmaya yönelik bilgi 
paylaşımında bulunulacak
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AİLE ve TOPLUM
HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Aile ve Toplum
Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
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Bakanlık 
Madencilere 
ve Ailelerine 

Desteğini 
Sürdürüyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 41 işçinin yaşamını yitirdiği Türkiye Taşkömürü 
Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde madencilerin ve ailelerin yaralarını sarmak için 
olayın yaşandığı ilk andan itibaren başlattığı psikososyal desteğini sürdürüyor

Bakanlığın psikososyal destek ekipleri, 14 Ekim’de meydana gelen maden patlamasının ardından 
yaraları sarmak ve vatandaşların ihtiyaçlarına anında cevap verebilmek için olay yerine sevk edildi.
Ekipler maden ocağının çevresinde ailelere psikolojik ilk yardım müdahalesinde bulundu. AFAD İl 
Müdürlüğü tarafından ailelere yönelik oluşturulan bekleme alanında psikososyal destek personeli 
hizmet vermeyi sürdürdü. Ayrıca yakını vefat eden ya da yaralı olan aileler için hastanelerde personel 
görevlendirildi.

Ekipler, hastane önünde yakınlarından haber bekleyen ailelerin yaralarını sarmak için psikososyal 
destek verdi. Görevliler, hayatını kaybeden işçilerin cenaze merasimlerine de katılarak, burada 
ailelere psikolojik ilk yardım uygulamasında bulundu.

Bakanlık tarafından, patlamada hayatını kaybeden maden işçilerinin ailelerine 50 bin lira, yaralı 
vatandaşlara 25 bin lira akut ihtiyaçları için nakit desteği verilmeye başlandı. Bakanlık, 165 
psikososyal destek uzmanı ve 3 mobil sosyal hizmet aracı ile kazanın yaşandığı ilk andan itibaren 
ailelere hizmet vermeye devam ediyor.

İstanbul’da tedavi gören yaralılara 
destek

41 maden işçisinin ailelerine taziye ziyaretleri gerçekleştirildi ve psikososyal destek ekipleri buralarda 
çocukta yas süreciyle ilgili danışmanlık hizmetinde bulundu. Bunun yanında, yaralı olarak kurtulan 
madenciler ve ailelerine de ev ziyaretleri gerçekleştirilerek, psikolojik ilk yardım çalışmaları devam 
ettirildi.

Ekipler, ailelerden aldıkları bilgiler doğrultusunda hanelerin temel ve acil ihtiyaçlarını ilgili çözüm 
ortaklarına ve kurumlara iletti.

Ailelerle yapılan görüşmelerde, yetişkinler ve çocuklarda yas ve kaybın ardından yaşanabilecek 
tepkiler aktarılarak, psikolojik destek taleplerinin bulunması halinde bireysel danışmanlık hizmeti 
verileceği bilgisi aktarıldı.

Çocuklara yas süreciyle 
ilgili danışmanlık hizmeti

Yapılan ziyaretler çerçevesinde hayatını kaybeden madencilerin çocuklarının eğitim bilgileri alınarak, 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile irtibata geçildi. Çocukların eğitim hayatlarında herhangi bir aksaklık 
yaşanmaması için de çalışma yapıldı. Ayrıca, yaşamını yitiren veya yaralı kurtulan madencilerin 
yakınlarından sağlık durumu izleme gerektiren hastalar İl Sağlık Müdürlüğüne bildirilerek, sağlık 
takiplerinin yapılması sağlandı.

Bakanlık, göçük altından çıkarılan ve İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi 
altına alınan 6 işçinin ailesine psikososyal destek vermek üzere İstanbul Başakşehir Sosyal Hizmet 
Merkezlerinden 7’si meslek elemanı olmak üzere 8 personel görevlendirdi.

Görevli personel, aileler hakkında genel bilgileri ve ihtiyaçları tespit ederek çözüm üretti. İstanbul’daki 
yaralı maden işçilerinin tedavi süreçlerini yakından takip eden Bakanlık ekipleri, hasta yakınlarıyla 
görüşmelerini sürdürüyor.
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SOHEP İle Dezavantajlı 
Bireylerin Sosyal 

Hizmetlere Erişimi 
Artırılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Sosyal Hizmetlere Erişimin Artırılması Projesi 
(SOHEP) ile çocuk, kadın, yaşlı, engelli, geçici ve uluslararası koruma altındaki bireylerin 
nitelikli sosyal hizmetlere erişiminin artırılması, dezavantajlı kişilere yönelik koruyucu ve 
önleyici hizmetlerin iyileştirilmesi amaçlanıyor

Bakanlık ve AB Türkiye Delegasyonu iş birliğinde “Türkiye’deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı” 
kapsamında, 17 Aralık 2020’de Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 
yürütülen ve bütçesi AB tarafından doğrudan hibe yöntemiyle karşılanan SOHEP başlatıldı.

Çocuk, kadın, engelli, yaşlı ve uluslararası koruma altındaki bireylerin nitelikli sosyal hizmetlere 
erişiminin artırılmasının amaçlandığı proje kapsamında Hatay, İzmir, Mersin, Antalya, Adana, 
Balıkesir, Düzce, İstanbul, Kırıkkale, Osmaniye ve Aydın’da toplam 16 Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) 
açıldı.

Proje çerçevesinde gelecek dönemde hizmetlerin iyileştirilmesi amacıyla SHM’lerde görev alan 3 
bin personele eğitim verilmesi planlanıyor.

Gündüz Bakım Merkezlerinde 
“Beceri Stüdyoları” kuruluyor

Çocuklara yönelik hizmetlere erişimi artırmak için Çocuk Koruma Birimleri ve SHM’lerin bulunmadığı 
yerleşim alanlarında mobil hizmet araçlarıyla faaliyetler yürütülen projede 75 Çocuk Koruma 
Biriminin de yenilenmesi hedefleniyor.

Bakanlık tarafından, SOHEP kapsamında yaşlıların sosyal ilişkilerini zenginleştirerek yaşam kalitelerini 
artırmak ve bakıma ihtiyaç duyan yaşlılara gündüz bakım hizmeti sunulması amacıyla Mersin’de 
“Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi” açıldı. Adana, Hatay, Şanlıurfa, Bursa ve Osmaniye’de 
aynı hizmeti verecek 5 merkezin açılması için çalışmalar sürüyor.

Gündüz Bakım Merkezlerinin tamamında mevcut ve yeni becerilerin geliştirilmesi için de “Beceri 
Stüdyoları” kuruluyor. Merkezlerde yaşlılara günlük bakım hizmetleri, danışma, dayanışma ve 
rehabilitasyon hizmetleri sunuluyor. Bu merkezlerle yaşlıların ve ailelerinin ihtiyaç ve taleplerine 
uygun hizmetlere kaliteli ve ücretsiz olarak erişmeleri hedefleniyor.

Yine söz konusu proje kapsamında, kadınların ekonomik, psikolojik, hukuki ve sosyal olarak 
güçlendirilmesi amacıyla hizmet veren kadın konukevleri ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin 
yenilenmesi planlanıyor.

Ayrıca, savaş, terör mağdurları ve ailelerin travmalarının azaltılması için yararlanıcılara farkındalık 
ve bilinçlendirme eğitimleri kapsamında, Aile Eğitim Programı ile Temel Yaşam Becerileri Eğitimleri 
de verilecek.
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Bakan Derya Yanık: “Sağlıklı 
ve mutlu ailelerin oluşmasına 

katkıda bulunmak için 
başlattığımız Aile Eğitim 
Programından 3 milyon 

vatandaşımız yararlandı”
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ülkemizde sağlıklı, mutlu ve müreffeh 
ailelerin oluşturulması ve aile yaşam kalitelerinin artırılması amacıyla hayata geçirilen 
Aile Eğitim Programıyla bugüne kadar 3 milyon vatandaşa ulaştıklarını söyledi

Bakan Derya Yanık, ailelerin sorun çözme kapasitelerini artırmak, aile olmanın, yuva kurmanın 
sorumluluklarını aktarmak amacıyla ülke genelinde eğitim ve farkındalık çalışmaları yürüttüklerini 
kaydetti. Bu kapsamda koruyucu ve önleyici bir hizmet olan Aile Eğitim Programını (AEP) 2013 
yılından bu yana 81 ilde uyguladıklarını belirten Bakan Yanık, “ ‘Eğitim ailede başlar’ anlayışı ile 
hayata geçirdiğimiz program ile ailelerin güçlendirilmesi, ailelerin sahip oldukları imkânları daha iyi 
kullanabilmeleri, aile değerlerinin korunması ve gelecek nesillere aktarımını amaçlıyoruz” dedi.

Aile Eğitim Programını, ülkemizde sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin oluşturulması ve aile 
yaşam kalitelerinin artırılması amacıyla başlattıklarının altını çizen Bakan Yanık, vatandaşların 
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ile Sosyal Hizmet Merkezleri aracılığıyla ücretsiz bir şekilde 
yararlanabileceklerini söyledi.

Aile Eğitim Programının ailelerin eğitim ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlandığının altını çizen 
Bakan Yanık, “Ailelerin güçlendirilmesi, aile değerlerinin korunması ve gelecek nesillere aktarımını 
hedefleyen programımız, eğitim ve iletişim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık olmak üzere 5 temel 
alan ve 28 modülden oluşuyor. Bu kapsamda 1,5 milyon kişi eğitim ve iletişim alanında, 620 bin 
kişi sağlık alanında, 390 bin kişi hukuk alanında, 280 bin kişi medya alanında, 230 bin kişi iktisat 
alanında eğitim aldı. Yaklaşık 3 milyon vatandaşımız eğitimlerimize katıldı” şeklinde konuştu.

Bakan Derya Yanık, sağlıklı ve mutlu ailelerin oluşmasına katkıda bulunmak için başlattıkları Aile 
Eğitim Programından en fazla yararlanan üç ilin ise Osmaniye, Ankara ve Hatay olduğunu kaydetti.

Aile Eğitim Programı kapsamında, eğitim ve iletişim 
alanında yer alan modüllerle, ailelere hayatın farklı 
dönemlerinde karşılaşabilecekleri sorunlar ve bu sorunlarla 
nasıl baş edeceklerine yönelik eğitimler veriliyor.

Medya modülleriyle medyayı doğru ve bilinçli 
kullanma, dijital ortamda aile, çocuk, genç ve yaşlıların 
karşılaşabilecekleri riskli durumlar ve alınabilecek önlemler 
hakkında ailelere bilgilendirme yapılıyor.
Hukuk alanında yer alan modüllerle, ailelere hak ve 
yükümlülükleri konusunda temel bilgi ve becerilerin 
kazandırılması hedefleniyor.

Sağlık alanında yer alan modüllerle, çocuk gelişim dönemleri, yaşlı sağlığı ve bakımı, kadın sağlığı ve 
sağlıklı annelik konularında farkındalık sağlayacak bilgiler sunuluyor.

İktisat alanında yer alan modüllerle ise aileler, mevcut iktisadi kaynaklarını nasıl verimli ve etkili 
kullanabilecekleri, ev harcamaları ve tüketimlerini ihtiyaçlarına uygun nasıl yapabilecekleri yönünde 
bilgilendiriliyor.

“Ailelerin güçlendirilmesi 
hedefleniyor”

“En fazla yararlanan iller 
Osmaniye, Ankara ve Hatay”

5 temel alan ve 28 modülden 
oluşuyor
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Romsid Projesi 
Kapsamındaki 
İkinci Çalışma 

Ziyareti Macaristan 
Ve Slovakya’ya 
Gerçekleştirildi

Bağımlılıkla 
Mücadele İl/

İlçe Çalıştayları 
Değerlendirme 

Şurası Ankara’da 
Gerçekleştirildi

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

Bağımlılıkla Mücadele İl/İlçe Çalıştayları Değerlendirme Şurası Sağlık Bakanlığı 
koordinesinde, yaklaşık 700 kişinin katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi

Programda, Budapeşte’de Autonomia Vakfı, Roman Sivil İzleme (RCM) 2021-2025 Projesi yetkilileri 
ve Romaversitas gibi kurumların yanı sıra,  Budapeşte’deki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği de 
ziyaret edildi.

Çalışma Ziyaretinin ikinci ayağı olan Bratislava’da ise; Slovakya Cumhuriyeti’ndeki Ulusal Roman 
İrtibat Noktası, Slovak Cumhuriyeti Hükümetinin Roman Topluluklarından Sorumlu Tam Yetkili Ofisi 
yetkilileri, Çalışma, Sosyal İşler ve Aile Bakanlığı (MLSAF), Slovakya Sağlık Bakanlığı ve Slovakya 
Eğitim, Bilim, Araştırma ve Spor Bakanlığı ziyaret edildi. Ayrıca çalışma ziyaretinin Slovakya ayağında 
da Bratislava’da bulunan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine de bir ziyaret gerçekleştirildi.

Ziyaretlerde Roman vatandaşların sosyal içermesini desteklemek üzere ev sahibi ülkelerde 
uygulanan kamu politikalarını tanımak ve bu politikaların izlenmesi ve değerlendirilmesi 
bağlamında iyi uygulama örneklerini incelemek ve kurumlarla istişarelerde bulunmak amaçlandı. 
Bu doğrultuda söz konusu ülke ve bölgelerde Roman vatandaşlara yönelik uygulanan faaliyetler, 
izleme ve değerlendirme araçları ve yöntemleri ile ülke genelinde nasıl bir raporlama sisteminin 
gerçekleştirildiğine dair bilgiler alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açılış konuşmasını 
gerçekleştirdiği programda, kamu kurumlarının bağımlılıkla mücadele konusunda yaptığı 
çalışmaların sunumları yer aldı.  

Program kapsamında Bağımlılıkla Mücadele Kurulu üyesi Bakan Yardımcıları moderatörlüğünde 16 
farklı oturum şurası yapıldı Çalıştay masalarında görüşülmek üzere her masa için 5’er il belirlendi. 
Masalarda, bu illerin Vali Yardımcıları, İl Sağlık Müdürleri, Halk Sağlığı Müdürleri ve ayrıca Aile ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Yeşilay kurumlarından katılımcılar yer aldı. Çalıştayda alınan kararlar 
program sonunda tüm katılıcılarla paylaşıldı. Program, genel değerlendirmelerle sonlandırıldı.
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 Bakan Derya 
Yanık Kız 

Çocuklarını 
Ağırladı 

Devlet koruması altında bulunan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının  kurumlarında yetişmiş 
kız çocukları, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde  Bakan Derya Yanık ile düşüncelerini, hayallerini 
paylaştı. 

Bakan Yanık, devlet korumasında yetişmiş ve işe yerleşmiş, halen bakım ve koruma altında bulunan 
ve İl Çocuk Hakları Komitelerine üye toplam 15 kız çocuğunu makamında ağırladı, onlarla sohbet 
etti. 

11 Ekim’in Dünya Kız Çocukları Günü olarak kutlanmasına, BM tarafından alınan kararla 2012’de 
başlandı. Türkiye’de de o tarihten bu yana etkinlikler düzenleniyor. 

Bu çerçevede, 2013’te o dönemde Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 9-11 Ekim’de 
çalıştay yapıldı. Kız çocuklarının eğitime erişim durumları ve bu konuda karşılaşılan sorunlar 30 ilden 
gelen 36 çocuk, Bakanlık temsilcileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin 
katılımıyla bu çalıştayda ele alındı. 

2014’te New York’ta, “Uluslararası Dünya 
Kız Çocukları Günü” başlıklı karar uyarınca 
Türkiye, Kanada ve Peru’nun ortak 
organizasyonunda, UNICEF, UNFPA ve UN 
Women’ın katılımı, “Working Group on Girls” 
adlı sivil toplum örgütünün desteğiyle 
“Ergen Kızların Güçlendirilmesi: Şiddet  
Döngüsünün Sonlandırılması” temasıyla 
toplantı gerçekleştirildi. 

2015’te 9-11 Ekim 2015 tarihlerinde 10 
ildeki yabancı uyruklu kız çocuklarının 
katılımıyla Şanlıurfa’da bir çalışma yapıldı. 

2016’da Bakanlık tarafından günün anlam 
ve  önemine ilişkin Basın Bildirisi yayımlandı 
ve iller çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı  Derya Yanık, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla 
devlet korumasındaki kız çocuklarıyla bir araya geldi 

2017’de “Kız çocuklarının eğitimi” temasıyla illerde etkinlikler yapıldı. 

2018’de Ankara Çocuk Evleri Sitesi’nde çocuk şenliği düzenlendi. 

2019’da yükseköğretime ilk defa yerleşen kız çocukları ile etkinlik gerçekleştirildi. 

2020’de, Kovid-19 salgını nedeniyle kutlama etkinlikleri çevrim içi ortamda o dönemde bakan olan 
Zehra Zümrüt Selçuk’un katılımıyla 81 ildeki İl Çocuk Hakları Komitelerine üye,  akademik ve sosyal 
alanlarda başarılı olmuş kız çocuklarıyla söyleşi yapıldı. 

2021’de de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakım ve koruma altında bulunan kız 
çocuklarıyla Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Tesisinde düzenlenen etkinlikte bir araya 
geldi.
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Bakanlığın 
Mobil 

Ekipleri 
51 ilde 

Çocuklar 
İçin Sahada 

Bakan Derya 
Yanık: “İhtiyaç 

sahibi ailelerimize 
çocukları için ekim 
ayında 349 milyon 

452 bin TL tutarında 
SED ödemesi yaptık” Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çocuk koruma mobil ekipleri 51 ildeki kırsal bölgeleri 

gezerek çocukların okula devamını sağlamak için çocuklar, veliler ve kamu görevlileriyle 
görüşmeler yapıyor. Bakan Derya Yanık, “Mobil ekiplerimiz 5188 çocuğumuzla görüştü, 
2.460 aileye rehberlik hizmeti verdik. 260 çocuğumuzu sosyal ve ekonomik destek 
hizmetlerimizden yararlandırdık. Eğitim çağında olup da maddi gerekçelerle okula 
gidemeyen hiçbir çocuğumuz kalmayıncaya kadar çalışacağız.” dedi  

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına çocukları 
için Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi olarak Ekim 2022’de toplam 349 milyon 452 bin 
TL yatırıldığını bildirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 51 ilde kırsal bölgelerde görev yapan çocuk koruma mobil 
ekipleri aileler ile kamu görevlilerini ziyaret ederek farklı risk gruplarındaki çocukların okula devamını 
sağlamak amacıyla destek çalışmaları yürütüyor. 

Bakanlığın mobil ekipleri, Cumhurbaşkanlığı İcraat Programı V. 180 Günlük Eylem Planı kapsamında 
1 Temmuz-31 Aralık 2021 tarihlerinde 22 ilin kırsal bölgelerinde sosyoekonomik yönden dezavantajlı 
ve risk gruplarındaki çocuklar ile ailelere yönelik tespit, değerlendirme ve yönlendirme çalışması 
gerçekleştirdi. Bu kapsamda 804 köy ziyaret edilerek 4.755 çocukla görüşüldü ve 2.385 aileye 
rehberlik yapıldı. Ayrıca ekipler ziyaret ettikleri köylerde muhtarlar, okul idarecileri, belediye görevlileri 
ve imamlarla da görüştü. Ailelerle ve köylerdeki kamu görevlileriyle yapılan değerlendirmeler 
sonucunda 81 çocuk hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı alındı, okula devam etmediği 
belirlenen çocukların okula devamı sağlandı. 

Bakanlığın aile odaklı hizmet esasıyla çalışmalar yaptığını ifaden eden Bakan Yanık, özellikle 
çocukların sağlıklı gelişimleri için aileleri yanında büyümesine önem verdiklerini belirtti. Çocukların 
ekonomik  nedenlerle  ailelerinden kopmasının önlenmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı olarak SED hizmeti sunduklarını kaydeden Bakan Yanık, bu doğrultuda ihtiyaç sahiplerine 
aylık destek verildiğini ifade etti. 

SED’in çocukların temel gereksinmeleri ile eğitim giderlerinin karşılanması için ailelere verildiğini 
anlatan Bakan Yanık, bu hizmetle çocukların aileleri yanında hayata hazırlandıklarını ve aile 
bütünlüğünün sağlandığını dile getirdi. 

Bakan Yanık, “İhtiyaç sahibi ailelerimize  çocukları için ekim ayında toplam 349 milyon 452 bin TL 
tutarında Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptık.” bilgisini aktardı. 

SED’in sadece maddi desteği kapsamadığını belirten Bakan Yanık, “Çocuklarımızın sosyal açıdan 
gelişimlerine de önem veriyoruz. SED hizmetinden yararlanan  çocuklarımız için sosyal, kültürel ve 
sportif etkinlikler düzenleyerek onların sosyalleşmelerine katkıda bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı. 

Bu çalışmalardan olumlu geri dönüşler alınması üzerine çalışmanın büyükşehirler dışındaki 51 ilde 
yaygınlaştırılması kararlaştırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının il müdürlükleri ve Sosyal 
Hizmet Merkezlerinde görev yapan sosyal çalışmacı, psikolog, psikolojik danışman ve sosyologlardan 
oluşan mobil ekipleri bu illerde çalışmalarını sürdürdü. Toplam 558 kişiden oluşan mobil ekipler 1127 
köyde çocuklar, aileler, muhtarlar, okul idarecileri, belediye görevlileri ve imamlarla görüştü.

Çalışmaların başladığı günden bugüne 260 çocuk Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden 
yararlandı, ilgili mahkemeden 49 çocuk hakkında danışmanlık, 34 çocuk hakkında eğitim ve 24 
çocuk hakkında sağlık tedbiri kararı alındı.

Ayrıca çalışmalar kapsamında, kırsal bölgelerdeki ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokula devam 
eden çocukları için hazırlanan ve içinde sırt çantası, kalemlik, beslenme çantası, boya, defter, kalem 
ve okuma kitaplarının yer aldığı “Eğitim ve Gelişim Destek Paketleri” de ihtiyaç sahiplerine teslim 
edildi.

Çalışma 51 ile yaygınlaştırıldı 

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptık
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Çocuklara 
Yönelik 

Sosyal Medya 
İçerikleri 

Bakanlığın 
Takibinde 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca oluşturulan Sosyal Medya Çalışma Grubu, internet 
ortamında çocuklara zararlı olabilecek unsurlar bulunduğu belirlenen 1555 içeriğe 
müdahale etti 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 
Sosyal Medya Çalışma Grubu internet ortamında ve sosyal medyada yazılı veya görsel olarak 
çocukların gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek, ihmal, istismar ve suç unsurları bulunan içeriklerin 
engellenmesi veya kaldırılması için ilgili kurumlarla iş birliğiyle çalışma yürütüyor. Bakanlıkta 
2017’den bu yana 7/24 esasıyla içerik takibi yapan Sosyal Medya Çalışma Grubu, bugüne kadar 
toplam 1555 içeriğin kaldırılması veya engellenmesi için müdahalede bulundu.

Sosyal Medya Çalışma Grubu adli mercilerin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi, Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumu (BTK), Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve 
RTÜK ile iş birliği yapıyor. 

Bu çerçevede Gerçek Hikayeler, Hayatın Penceresi, İşte Benim Hikayem ve Hikayem Bitmedi isimli 
YouTube kanallarında “aile ve toplum yapısını bozan, genel ahlak kurallarına aykırı ve çocuk cinsel 
istismarını içeren ifadelerin yer aldığı” içerikler tespit edildi. Bu içeriklerin çocuklar tarafından 
izlenmesinin psikososyal gelişimlerini olumsuz etkileyebileceği  gerekçesiyle 5651 sayılı yasa 
uyarınca erişimin engellenmesi için BTK’den talepte bulunuldu ve gerekli işlem uygulandı. 

Ayrıca, “Kızıyla Evlenmek İsteyen Kral Masalı” videosu ensest içerikli ve genel ahlaka aykırı ifadelerin 
yer alması nedeniyle engellendi. 

Mariam Oyunu da oyuncuların kişisel bilgilerinin elde edilmesi, çocuklara psikolojik baskı uygulanarak 
umutsuzluk ve çaresizlik içinde bırakması ve intiharı düşünmelerine yol açması gibi nedenlerle 
kaldırıldı.  

Diğer yandan, çocukları olumsuz etkileyebilecek içeriklerle ilgili Bakanlık ailelere de uyarıda 
bulunuyor. 

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Poppy Playtime isimli video oyunundaki “Huggy Wuggy” 
karakterinin çocuklarda korkuya neden olabileceği uyarısında bulunuldu. Ailelerin uyarılması 
amacıyla hazırlanan açıklamada, “Bu karakter sosyal medyada pek çok içerikte korkutucu bir unsur 
olarak kullanılmaktadır. Kısa sürede hem dijital medyada hem de oyuncak haliyle piyasada yayılan 
bu karakterin fiziksel özellikleri itibarıyla çocuklarda korku uyandırabileceği ve bu nedenle çocukların 
bu görsele maruz kalmasının psiko sosyal gelişimlerini olumsuz etkileyeceği değerlendirilmiştir. Bu 
kapsamda söz konusu oyuncağın çocuklara alınması Bakanlığımız uzmanları tarafından yapılan 
değerlendirme sonucunda uygun görülmemiştir.” ifadeleri yer aldı. 

Çocukların dijital ortamlarda karşılaşabilecekleri tehditleri tespit etmek, koruyucu ve önleyici 
faaliyetlerde bulunmak ve tedbirler almak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 2017’de Sosyal Medya Çalışma Grubu oluşturuldu. 

Sosyal Medya Çalışma Grubu internet ortamında yer alan, çocukların gelişimlerini olumsuz yönde 
etkileyebilecek, çocukların ihmal ve istismara maruz kaldığı veya kalabileceği içeriklere hem 
kurumsal hem de kurumlar arası müdahale sürecinin yürütülmesi görevini üstleniyor. 

Bu kapsamda kurumsal olarak Sosyal Medya Çalışma Grubunun tespitlerine ilişkin Bakanlığın Hukuk 
Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yargı mercilerine başvurularak içerik engelleme/kaldırma talebinde 
ve konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili suç duyurusunda bulunuluyor. Ayrıca il müdürlüklerine 
intikal eden konularla ilgili de gerektiğinde tedbir alınmak üzere yargı organlarına başvuruluyor ve 
mahkemelerce çocuklarla ilgili verilen ve Bakanlığın sosyal hizmet alanında olan tedbirler ivedilikle 
yerine getiriliyor. 

Sosyal Medya Çalışma Grubu, söz konusu içeriklerle mücadele ve müdahale sürecinde Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire 
Başkanlığı ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile iş birliği yapıyor. 

Çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilecek içerikler, internet ortamındaki paylaşımların yayılma 
hızının çarpan etkisi dikkate alınarak, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ivedilikle 5651 sayılı 
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla 
Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında kaldırılmak/engellenmek üzere doğrudan BTK’ye 
bildiriliyor. 

Engellenen içerikler 

Oyun karakteri için ailelere uyarı 

Sosyal Medya Çalışma 
Grubu nasıl çalışıyor?
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Çocuk ihmal, istismarını içeren içerikler adres tespiti ile URL adresi tespiti için  EGM Siber Suçlarla 
Mücadele Daire Başkanlığına ve gerekirse yargısal süreç için Bakanlığın Hukuk Hizmetleri Genel 
Müdürlüğüne iletiliyor. 

Sosyal medya içerikleriyle ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ALO 183 hattı ve e-posta 
adresleri ile CİMER,

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının siber@egm.gov.tr

ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun https://www.ihbarweb.org.tr

adresleri aracılığıyla gelen ihbarlar değerlendirilerek, gerekli işlemler uygulanıyor. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocukların sağlıklı gelişimi için dijital ortamlardaki risklere dikkat 
çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil 
toplum kuruluşlarıyla iş birliğiyle eğitimler düzenliyor. 

201 Bin 
Çocuğun 

Hayatı 
Değişti 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mobil ekiplerinin çalışmaları sonucu risk grubunda 
bulunan 201.239 çocuğa ulaşılarak, sosyal hizmet modelleriyle destek verildi. Mobil 
ekipler 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla dezavantajlı gruplardaki 
çocukların okula devamlarının sağlanması için çalışmalarını yoğunlaştırdı 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı mobil ekiplerin yürüttüğü çalışmalarla risk grubunda 
olduğu değerlendirilen yaklaşık 201 bin çocuğun hayatı değişti. 

Bakanlık sokakta çalıştırılan, dilendirilen veya farklı nedenlerle okula devam edemeyenler başta 
olmak üzere risk grubundaki çocuklara ve ailelerine destek amacıyla “Çocuklar Güvende” projesi 
uyguluyor. Bu çerçevede Bakanlığın mobil ekipleri 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla 
dezavantajlı gruplardaki çocukların okula devamlarının sağlanması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.
 
Bakanlığın il müdürlüklerinde en az 2 sosyal çalışma görevlisi, il emniyet müdürlüğü ve zabıta 
ekipleri personelinin de katılımıyla oluşturduğu çocuk koruma mobil ekipleri, haftanın belirli 
günlerinde alan taramaları yaparak ya da gelen çağrılar aracılığıyla, sokak, okul ve benzeri, ebeveyn 
kontrolü dışındaki alanlarda ve dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukları tespit ediyor. Bu çocuklar, 
durumlarına uygun sosyal hizmet modellerinden veya yardımlardan yararlanmaları için destek 
kapsamına alınıyor. 

Çocuk koruma mobil ekipleri bugüne kadar toplam 201.239 çocuğa ulaştı. Ekipler sokakta çalıştırılan, 
dilendirilen veya sokakta yaşayan toplam 36.289 çocuk tespit ederek müdahalede bulundu. Çalışmalar 
kapsamında 17.489 aileye rehberlik hizmeti verildi, toplam 665 çocuk kurum bakımına alındı. 

Ayrıca, okula devamsızlığı olan çocuklarla ilgili çalışmalar doğrultusunda 13.185 okul ziyareti 
gerçekleştirildi ve 26.435 aileyle görüşüldü. 

Ailelerle yapılan görüşmeler sonrası çocuğun ve ailenin ihtiyaçları tespit edilerek, eğitim, sağlık, 
danışmanlık veya bakım gibi tedbirler alındı.

Çocuk koruma mobil ekiplerince tespit edilen çocukların sokakta yaşama/çalıştırılma veya dilendirilme 
nedenleri araştırılarak çocuğun ve ailenin uygun bulunan sosyal hizmet ve yardımlara yönlendirilmesi 
sağlanıyor. Ayrıca ailelere yönelik danışmanlık, psikososyal destek ve bilinçlendirme çalışmaları 
yürütülüyor. 

Ailelere rehberlik hizmeti 
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ENGELLİ ve YAŞLI 
HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Engelli ve Yaşlı 
Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
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Bakan 
Derya Yanık 

Osmaniye’de 
“Dijital Bahar 

Odası”nın 
Açılışını Yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Yaşlı nüfusun, sosyal hizmet, bakım 
ve özellikle sosyal yardım ve sağlığa ilişkin gereksinimlerinin karşılanması amacıyla 
hizmetlerimizi çeşitlendiriyor ve yaygınlaştırıyoruz.” dedi

Bakan Derya Yanık temaslarda bulunmak üzere geldiği Osmaniye’de Vali Erdinç Yılmaz’ı ziyaretinin 
ardından Özden Huzurevi’nde “Dijital Bahar Odası’nın açılış törenine katıldı.

Tören öncesi huzurevi sakinlerinin yaptığı el işi ürünlerin yer aldığı sergiyi gezen Bakan Yanık, daha 
sonra huzurevi sakinlerinin okuduğu şiirleri ve seslendirdiği şarkıları dinledi.

Buradaki törende konuşan Yanık Turkcell’in iş birliğiyle huzurevinde bu odayı açtıklarını ifade etti. 
Büyüklerin bilgiye erişim konusunda herkes kadar teknolojinin imkanlarından yararlanmasını çok 
önemli gördüklerini anlatan Yanık, şöyle devam etti:

“Sizin dünyayı, ülkemizi, bizi nasıl gördüğünüzü öğrenmeyi ve buna göre kendimizi geliştirmeyi, 
dönüştürmeyi önemsiyoruz. Bu bakımdan Dijital Bahar projesi bizi son derece heyecanlandıran 
ve mutlu eden bir proje. Kaldı ki geride bıraktığımız 2 yıllık sürede bu anlamda dijital imkanların 
pandemi döneminde kapanma, herhangi bir hareket kabiliyetimizin, sosyal ilişkilerin çok kısıtlandığı 
dönemde dijital imkanların bu anlamda ne kadar önemli olduğunu da ayrıca maalesef tecrübe 
etmiş olduk. Bu sebeple siz kıymetli büyüklerimizin bu dijital mecraları kullanabilmesi, uzaktaki 
sevdikleriyle görüşebilmesi, buluşabilmesi, sesini duyabilmesi, görüntüsünü görebilmesi bizim için 
bu anlamda da çok önemli. Bakanlığımıza bağlı huzurevlerimizde yaşayan büyüklerimizin dijital 
dünyanın bir parçası olmalarını sağlayan, onları dijital dünyayla bağlarını kuran yaşlılarımızın dijital 
okuryazarlıklarını geliştiren Dijital Bahar projesini muhtelif huzurevimizde bugüne kadar kurduk, 
kurmaya devam ediyoruz.”

Bakan Yanık, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 9,8’ini, ülkede de yüzde 9,7’sini 65 yaş ve üzeri nüfusun 
oluşturduğunu ifade etti. Türkiye’de yaklaşık her 10 kişiden birisinin 65 yaş ve üzerinde olduğunu dile 
getiren Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemizdeki yaşlı nüfus 2017-2021 döneminde sadece 5 yıllık dönemde yüzde 19,6 artış gösterdi. 
6 milyon 895 bin 385 kişiden 8 milyon 245 bin 124 kişiye çıktı bu sayı. Bir başka şekilde söylersek 
Singapur, Norveç, İzlanda, Finlandiya, Bulgaristan gibi ülkelerinde aralarında bulunduğu tam 67 
ülkenin nüfusundan daha fazla nüfusu ülkemizde 65 yaş üzeri olarak görüyoruz. Önümüzdeki 60 
sene içinde ise ülkemizde yaşayan her 4 kişiden birinin 65 yaş ve üzeri olması bekleniyor, bugünkü 
yaptığımız istatistiklere göre böyle görünüyor. Bu açıdan baktığımızda gelecek süreç içinde bu alanda 
birçok hizmete ihtiyaç duyacağız. Bu sebeple o günler için şimdiden çalışıyoruz. Yaşlı nüfusun, sosyal 
hizmet, bakım ve özellikle sosyal yardım ve sağlığa ilişkin gereksinimlerinin karşılanması amacıyla 
hizmetlerimizi çeşitlendiriyor ve yaygınlaştırıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabulüyle 2019 yılını Yaşlılar Yılı olarak ilan ettiklerini 
hatırlatan Yanık, “Aynı yılın şubat ayında 1’inci Yaşlılık Şuramızı gerçekleştirmiştik. Yaşlılık konusunda 
toplumsal farkındalığı ve yaşlılarımız açısından, ülke vizyonumuzu şekillendiren bu şuranın sonuçlarını 
da birleştirerek 2030 Yaşlanma Vizyon Belgesi ve Eylem Planını hazırladığımızı da buradan duyurmuş 
olayım.” diye konuştu.

Kurumsal Yatılı Yaşlı Bakım Hizmetleri 
kapsamında, ülkenin dört bir yanına yayılmış 
huzurevleri ve yaşlı bakım merkezlerinde 
sosyal güvencesi olsun veya olmasın bütün 
yaşlılara hizmet verdiklerini belirten Yanık, 
şöyle devam etti:

“Kamu ve özel olmak üzere 37 bini aşkın 
kapasitesiyle 449 huzurevi ve yaşlı bakım 
merkezimizde 27 binden fazla büyüğümüzün 
bakım hizmetini gerçekleştiriyoruz.

Osmaniye’mizde de bakanlığımıza bağlı 
Özden Huzurevi’mizde 87 büyüğümüze 
hizmet veriyoruz, huzurevimizin toplam 
kapasitesi 110. Yine Osmaniye’de bakanlığımıza bağlı 2 bakım ve rehabilitasyon merkezimizde ise 113 
engelli bireye hizmet sunuyoruz. Bu merkezlerde ayrıca gündüz bakım hizmeti de sağlıyoruz. Bunun 
yanı sıra Osmaniye’de ruhsatlandırması, finansmanı ve denetimi bakanlığımız tarafından sağlanan 3 
özel engelli bakım ve rehabilitasyon merkezinde de 192 vatandaşımıza hizmet sunuyoruz. Yine 4 bin 
930 vatandaşımıza, Osmaniyeli hemşerimize evde bakım yardımı ödemesi yapıyoruz.

Ekonomik durumu iyi olan ancak sosyal yönden yoksunluk içinde bulunan yaşlılarımızı hizmetlerimizden 
uygun ücretlerle yararlandırırken, ekonomik ve sosyal yönden yoksunluk içinde bulunan yaşlılarımızla 
İstiklal Madalyası verilen büyüklerimize bu hizmetlerimizi ücretsiz sunuyoruz. Geliri olmayan 
kuruluşlarımızdan ücretsiz yararlanan yaşlılarımıza bakanlık bütçemizden ayrıca aylık harçlık temin 
ediyoruz.”

Türkiye’de her 10 kişiden 1’i 65 yaş 
ve üzerinde

Bakanlığın yaşlılara hizmetleri
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“Çözülmüş problemleri çözecekmiş gibi 
vaatte bulunan bir kısım çevreler var”

“4 Dijital Bahar Odası daha kurmayı 
hedefliyoruz”

YADES Programı

Türkiye’nin son 20 yılda her alanda çok büyük mesafeler katettiğini vurgulayan Yanık, şunları kaydetti:
“Eğitimden sağlığa, savunma sanayinden ulaşıma varıncaya kadar o kadar büyük hizmetler 
gerçekleştirdi ki bazen saymakta zorlanıyoruz. Zaman zaman ‘Acaba çok mu fazla detaylı anlatıyoruz? 
Çok mu fazla konuşmalarımız uzun oluyor’ diye düşünmüyor değilim doğrusu. Zaman zaman dinleyenler 
açısından ‘Sabırlarınızı zorluyor muyuz?’ diye düşünüyorum ama şunu teslim etmemiz gerekiyor; bu 
hizmeti yıllar içinde gerçekleştiren, 20 yıl içinde emeği geçen pek çok çalışma arkadaşlarımız, pek 
çok bizden önce bu sıralardan, bu sorumluluklardan geçmiş arkadaşlarımız var. Sizler varsınız. Sayın 
Cumhurbaşkanı’mızın iradesi, mücadelesi, vizyonu ve Türkiye hayali var. İşte diyoruz ya ‘Önümüzdeki 
yüzyıl Türkiye yüzyılı olacak’. Daha biz bu memleketi, yüzyılın memleketi haline getireceğiz. Böyle 
bir hayalimiz var. Dolayısıyla hakikaten bazen belki sabırları biraz zorlamak pahasına bunları kayıtlara 
geçirmek gerekiyor. Çünkü biz söylemezsek, bizim yaptıklarımızı yeni bir hizmetmiş gibi yapılan 
işleri ortaya atan, yapılan işlere sahip çıkmaya kalkan, çözülmüş problemleri çözecekmiş gibi vaatte 
bulunan bir kısım çevreler var. Onlara da bu fırsatı doğrusu tanımak istemiyoruz.”

Huzurevlerini birçok insanın aklında kalan eski yapısından çok ileride bir yere taşıdıklarını aktaran 
Bakan Yanık, bu kuruluşları eskisinden çok farklı bir vizyonla, site, avlu ve küçük ev tipi olmak üzere 
kendi içerisinde 3 ayrı proje tipinde tasarladıklarını söyledi.

Bakan Yanık, kuruluşlarında yaşlı odalarını tek ve çift kişilik olarak düzenlemelerini, fiziki şartları 
iyileştirmelerini en iyi bilenlerin bu hizmetlerden yararlanan yaşlılar olduğunu dile getirdi.

Hizmet kalitesi gereği bakım hizmetlerinin alanında eğitim almış kalifiye personel tarafından 
sunulduğunu aktaran Yanık, “Ailelerinin yanında bakılan yaşlılarımıza kurum bakımının yanı sıra gündüz 
bakım hizmet merkezlerimizde sunduğumuz hizmetlerimizle de destek oluyoruz. 37 gündüz hizmet 
sunan kuruluşumuzda 538 yaşlımız aktif olarak gündüz bakım hizmetlerimizden yararlanıyorlar.” 
ifadesini kullandı.

Yanık, gündüz ve evde bakım hizmetleri kapsamında 
yerel dinamikleri harekete geçirerek yaşlılık alanında 
farkındalık oluşturmak, yaşlıların ev ortamlarında 
desteklenmeleri ve sosyal hayata katılmaları amacıyla 
Yaşlı Destek Programını (YADES) başlattıklarını 
anımsattı.

Evde kişisel bakımından, ev temizliğine, yemek yapıma 
kadar birçok hizmeti bakanlığın destekleriyle yerel 
yönetimler eliyle gerçekleştirdiklerini ifade eden Yanık, 
“Bunlar çok önemli. Öz bakımını yerine getirmekte 

veya günlük hayatını devam ettirmekte güçlük çeken yaşlılarımızın YADES aracılığıyla desteklenmesi, 
onlar açısından çok hayati değerde. Biz de bakanlık olarak bu hizmeti onlara sağlamakla memuruz ve 
elimizden geldiğince güzel hizmetleri yerel yönetimlerimizle beraber gerçekleştiriyoruz.” diye konuştu.

Yanık, Osmaniye’de de hem il hem ilçe belediyeleri eliyle YADES’i hayata geçireceklerini duyurdu.

Sosyal yardımlarla da yaşlıları desteklediklerini aktaran Yanık, ilgili yasa kapsamında 765 bini aşkın 
yaşlıya düzenli olarak aylık verdiklerini ifade etti.

Büyük bir sosyal dönüşümün yaşandığını, herkesin elinde akıllı telefonların, tabletlerin olduğunu 
anlatan Bakan Yanık, şöyle devam etti:

“Yani bir şekilde uzak kalamayacağımız, hayatın içinde olmasından kendimizi bağımsız tutamayacağımız 
bir gerçekle karşı karşıyayız. Etrafımızdaki herkes, her şey bu dijital dünyanın hızlı akışı içindeyken 
kıymetli büyüklerimizin bunun dışında kalıp, olanı biteni izlemenizi beklememiz mümkün değil. Bunun 
için biz de neler yapabiliriz diye düşünerek, Türkiye’nin dijital dünyasına damga vuran gruplarla 
görüşmeler gerçekleştirdik. Onlarla protokoller yapıp sizleri, dijital dönüşüm sürecine uyumlu bir 
biçimde dahil etmeyi, dijital okuryazarlık eğitimlerini sağlamayı hedefledik ve başlattık. Bu doğrultuda 
Turkcell ile çıktığımız yolda gerçekten güzel neticeler elde ettik. Dijital Bahar Odaları’nı kurduğumuz 
farklı huzurevlerimizde kıymetli büyüklerimiz çok yoğun bir biçimde ve çok fonksiyonel biçimde bu 
dijital mecraları kullanmaya başladılar, kullanıyorlar. Bunun yaygınlaştırılması da oradan zaten. Bize de 
bir anlamda ışık tutmuş oldu. Siz büyüklerimizin finansal ve dijital okuryazarlığını arttırmak için eğitim 
içerikleri ve programlar hazırladık. Bu eğitimler kapsamında huzurevlerimizde teknolojik yaklaşımları 
tanımanız, öğrenmeniz ve rahatça kullanmanız için güvenli internet kullanımı eğitimlerini de ayrıca 
veriyoruz. Dijital dünyada da eşit imkanları paylaşmak, yaşlılarımızın da bu mecraya katılımını sağlamak 
için Dijital Bahar Odalarımızı kuruyoruz. Ankara, İstanbul, Bursa ve İzmir’de toplam 5 huzurevimizde 
dijital bahar odalarını kurmuştuk. Burası 6’ncısı olacak. Osmaniye’den sonra bu senenin sonuna kadar 
farklı illerimizdeki huzurevlerimizde 4 dijital bahar odası daha kurmayı hedefliyoruz. Bakanlığımız 
ve Turkcell iş birliğiyle hayata geçen projemizle diğer huzurevlerimizde de yaşlılarımızın teknolojiyle 
buluşup kaynaşacakları bir ortamı oluşturmayı inşallah sağlayacağız. “

Dijital Bahar Odalarında yaşlıların sevdikleriyle görüntülü görüşebileceklerini, e-Devlet kapsamında 
işlemlerini gerçekleştirebileceklerini, zaman geçirmek için dijital oyunları oynayabileceklerini belirten 
Yanık, bu odaların yaşlılar açısından faydalarını anlattı.

Konuşmaların ardından Yanık ve katılımcılar Dijital Bahar Odası’nı kurdele keserek hizmete açtı. Odayı 
gezen Yanık, VR gözlük taktı, huzurevi sakinleriyle sohbet etti, huzurevi bocce takımıyla kurum 
bahçesinde bocce oynadı.

Törene Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Osmaniye 
Belediye Başkanı Kadir Kara ve davetliler katıldı.
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Şehit ailesine ve Toprakkale 
Belediyesine ziyaret

Bakan Yanık daha sonra Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu’nda teröristlerle çıkan çatışmada 
şehit olan Uzman Çavuş Fatih Kalkan’ın kentteki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaret basına 
kapalı gerçekleşti.

Toprakkale Belediyesini de ziyaret eden Yanık, burada şehitler için oluşturulan bölümü inceledi.

Bakan Yanık, Belediye Başkanı Mehmet Daşöz’den belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bakan Derya 
Yanık Mersin’de 
Gündüzlü Bakım 

ve Aktif Yaşam 
Merkezi’nin 

Açılışını Yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaşlıların sosyal ilişkilerini zenginleştirerek 
yaşam kalitelerini artırmak için “Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezleri” modelini 
yaygınlaştırmayı hedeflediklerini, bu modelin geleneksel aile yapısının korunmasını da 
destekleyeceğini söyledi

Bakan Yanık, bir dizi ziyaret için gittiği Mersin’de Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi’nin 
açılışını gerçekleştirdi. Burada yaptığı konuşmada dünyada doğurganlık hızının düştüğünü ve 
yaşam süresinin uzadığını belirten Bakan Yanık, nüfus yaşlanmasının önemli bir gündem olduğunu 
ifade etti.

Bakan Yanık, Türkiye’de 2021 sonu itibarıyla 65 yaş ve üzeri nüfus oranının yüzde 9,7’ye ulaştığına 
dikkati çekerek, “Nüfus projeksiyonuna baktığımızda 2050’ye geldiğimizde toplumumuzda her 5 
kişiden birinin 65 yaş ve üzerine ulaşacağı öngörülüyor. Yaşanan değişim ve dönüşümler bizleri 
yeni politikalar üretmeye, hizmet politikaları geliştirmeye mecbur kılıyor. Yaşlı nüfusun artması, 
bakım hizmetlerinde kapasite ve verimlilik artışını gerektiriyor. Sosyal hizmet ağlarımızı etkin ve 
işlevsel bir şekilde dönüştürme zorunluluğumuzsa kaçınılmaz bir hal almış durumda.” diye konuştu.

Sosyal hizmetler alanında başarı oranı yüksek bir süreç yürüttüklerine işaret eden Bakan Yanık, 
kuruluşlarda bakıma ihtiyacı olan yaşlılara uzun süreli bakım hizmeti, kendi evinde yaşamını 
sürdürmek isteyenler için de evde bakım, gündüzlü bakım hizmeti ve sağlık hizmeti desteği gibi 
farklı seçenekler sunduklarını anlattı.

Bakan Yanık, tüm sosyal politikaların odağında ailenin yer aldığını dile getirerek, “Çocuk, kadın, engelli, 
yaşlı veya sosyal yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın şartları eğer ailelerinin yanında kalmaya 
müsaitse, hizmetimizi aileyi desteklemeye dönük olarak üretiyoruz. 500 bini aşkın engelli ve yaşlı 
vatandaşımızın ailelerine evde bakım ödemesi yapıyoruz.” dedi.

Ailesinin yanında hizmet vermenin mümkün olmadığı yaşlıların kuruluş bakımına alındığını aktaran 
Bakan Yanık, “Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış huzurevlerimiz, yaşlı bakım ve rehabilitasyon 
merkezlerimiz ve yaşlı yaşam evlerimizle büyüklerimize hizmet veriyoruz. Bugün itibarıyla yaklaşık 
37 bin kapasiteli 449 huzurevi ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezimizde yaklaşık 27 bini aşkın 
büyüğümüze hizmet veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

 Huzurevleri ve bakım merkezlerinde 27 
binden fazla vatandaşa hizmet veriliyor
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Bakan Yanık, ‘’Yaşlıların sosyal ilişkilerini 
zenginleştirerek yaşam kalitelerini arttırmak 
için “Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam 
Merkezleri” modelini yaygınlaştırmayı 
hedefliyoruz. Bu modelin geleneksel aile 
yapısının korunmasını da destekleyeceğiz’’ 
dedi.

Bakan Yanık, Adana, Mersin, Hatay, Şanlıurfa, 
Bursa ve Osmaniye illerini kapsayacak 6 pilot 
Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi 
kuracaklarını belirterek şunları söyledi: ‘’Bu 
merkezler vasıtasıyla yaşlılarımıza günlük 
bakım, danışma, dayanışma, rehabilitasyon 
hizmetleri ile evde bakım desteğini de 
ayrıca sunmuş olacağız. Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi ile hedefimiz, yaşlılarımızın ve 
ailelerinin ihtiyaç ve taleplerine uygun, kaliteli ve ücretsiz hizmet sunmak. Proje kapsamında hayata 
geçirilen Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezleri’nin, bakanlığımızın sürdürülebilir ana hizmet 
birimlerinden birisi olmasını planlıyor ve bu amaca yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Bakan Yanık, Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezinin ilk örneğini Mersin’de açıyor olmaktan 
mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Bizler tecrübeli yaşlılarımızın duasıyla ayakta duran, onların 
gölgesinde dinlenen, büyüklerinden aldığı nasihatlerle geleceğine yön veren, çalışan, üreten bir 
Türkiye olmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Yanık, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve diğer ilgililer açılışını 
yaptıkları merkezde incelemelerde bulundu, sonrasında da Davultepe Çocuk Evleri Sitesi’ni ziyaret 
etti.

Bakan Derya Yanık, Mersin Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi’nin açılışını gerçekleştirmenin 
yanı sıra temasları kapsamında Mersin Valiliği, Akdeniz Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret 
etti.

Bakan Yanık ve Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, 26 Eylül’de Mezitli ilçesindeki polisevine düzenlenen 
terör saldırısında şehit olan polis memuru Sedat Gezer’in Akdeniz Mahallesi’nde yaşayan ailesine 
ziyarette bulundular.

Bakan Yanık, beraberinde Vali Pehlivan’la, aynı saldırıda yaralanan polis Abdulkadir Öztürk’e de tedavi 
gördüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde geçmiş olsun dileğinde bulundu.

“6 pilot Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam 
Merkezi kuracağız”

Şehit ailesi ve terör saldırısında 
yaralanan polise ziyaret
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Bakan Derya Yanık
Yaşlı Temasıyla 

Dördüncüsü 
Gerçekleştirilen 

Akademi Buluşmaları 
Toplantısına 

Başkanlık Etti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ilk kez Türkiye Yaşlılık Profili Araştırması’nın 
yapılacağını belirterek “Araştırmayla Türkiye’de yaşlanma hızı, yaşlılığa bağlı sonuçlar, 
yaşlılarımızın ihtiyaçları gibi yaşlılık alanındaki politikalarımıza yön verecek verilere 
ulaşmayı hedefliyoruz” dedi

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

Bakan Yanık, burada yaptığı konuşmada Akademi Buluşmalarının Bakanlık politikalarının 
oluşturulmasına katkı sağladığının altını çizerek dünya genelinde doğurganlık hızının düştüğüne ve 
buna paralel olarak yaşlanmanın arttığına dikkati çekti.

Bakan Yanık, değişen nüfus yapıları, çağın getirdiği hızlı değişim ve dönüşümlerin yeni politikalar 
üretme ve hizmet modelleri geliştirmeyi gerekli kıldığına işaret ederek “TÜİK verileri, ülkemizde 65 
yaş üstü kişilerin oranının 1990 yılında yüzde 4,3 iken 2021 yılında 2 katından fazla artarak yüzde 
9,7’ye çıktığını söylüyor. Yaşlı nüfus oranında son 30 yıldaki artış göz önüne alındığında, 2030 yılında 
Türkiye’de yaşlı nüfus oranının yüzde 12,9’a çıkacağı öngörülüyor.” ifadesini kullandı.

Bakan Yanık, doğurganlık oranında da benzer bir tabloyla karşı karşıya olunduğunu vurgulayarak 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“1990’dan 2021’e Türkiye’de doğurganlık oranı 3,1’den 1,7 seviyesine düştü. Bu durum, doğurganlığın 
nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10’un altında kaldığını göstermektedir. Genel anlamda baktığımızda, 
son 30 yılda yaşanan nüfus yapısındaki değişim aynı şekilde devam ederse genç nüfus oranının 
2030’da yüzde 14’e düşmesi beklenmektedir. Dolayısıyla nüfusun yaşlanmasına yönelik bir 
gündemimiz var ve bugünden bu süreci planlamamız gerekiyor.”

“Doğurganlık oranı 3,1’den 1,7 seviyesine 
düştü”

Bakanlığa bağlı huzurevlerinden 14 bin 
yaşlı hizmet alıyor

SOHEP ile yaşlı bireyler ve aileleri 
desteklenecek

Türkiye’de son 20 yılda sağlık, sosyal hizmet ve teknolojideki gelişmelere bağlı olarak yaşam 
süresinin uzadığını da aktaran Bakan Yanık, çağın gereklerine uygun politikalar üretmek için yeni 
imkanları değerlendirdiklerini, bakım hizmetlerine yönelik yaklaşımlarını da bu tabloyu dikkate alarak 
yapılandırdıklarını söyledi.

Yaşlıların aileleriyle, bulundukları sosyal çevrede, aktif ve sağlıklı şekilde hayatlarını sürdürebilmesinin 
temel yaklaşımları olduğunu vurgulayan Bakan Yanık, kuruluş bakım ihtiyacı bulunan yaşlılar için 
uzun süreli bakım hizmeti, kendi evinde yaşamını sürdürmek isteyenler için evde bakım, gündüzlü 
bakım hizmeti ve sağlık hizmeti desteği gibi çeşitli destekleri sağladıklarını anımsattı.

Bakan Yanık, 500 binden fazla engelli ve yaşlının ailesine evde bakım ödemesi yapıldığını ayrıca 
2016’dan itibaren Yaşlı Destek Programı’nın uygulandığını belirterek şöyle konuştu:

“Ancak bazı durumlarda aile yanında hizmet vermek mümkün olmuyor. Böyle durumlarda 
büyüklerimizi kuruluş bakımına alıyoruz. Kurumsal Yatılı Yaşlı Bakım Hizmetleri kapsamında 
huzurevlerimizde bakıma ihtiyaç duyan tüm yaşlılarımıza dünya standartlarının üzerinde bakım 
hizmeti sunuyoruz. Bakanlığımıza bağlı 17 bin kapasiteli, 167 huzurevi ve yaşlı bakım ve rehabilitasyon 
merkezimizde yaklaşık 14 bin yaşlımız hizmet alıyor. Ülke genelinde ruhsatlandırılması ve denetimi 
Bakanlığımız tarafından sağlanan 261 özel huzurevimizde de 12 bin 275 yaşlımıza hizmet veriyoruz.”
Bakan Yanık, Bakanlığa bağlı 37 gündüzlü kuruluşta ise 538 yaşlıya aktif yaşlanmalarını destekleyecek 
gündüz bakım hizmetinin sunulduğunu aktardı.

Bakan Yanık, “En Kırılgan Gruptaki Türk Vatandaşları 
ile Geçici Koruma ve Uluslararası Koruma Altındaki 
Kişilerin Sosyal Hizmetlere Erişiminin Arttırılması Projesi” 
(SOHEP) ile de çocuk, kadın, engelli ve yaşlı bireyler başta 
olmak üzere hem Türk vatandaşlarına hem de geçici ve 
uluslararası koruma altındaki bireylere yönelik koruyucu ve 
önleyici hizmetlerin iyileştirilmesini amaçladıklarını anlattı.

Projeyle yaşlı bireyler ve bakım veren ailelerini destekleyerek 
aile birlikteliğinin güçlendirilmesi ve yaşlı refahına katkıda 
bulunulmasını hedeflediklerini dile getiren Bakan Yanık, 
bu kapsamda Adana, Hatay, Şanlıurfa, Mersin, Bursa ve 
Osmaniye’de “Gündüzlü Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi” 
açılmasının planlandığını ve ilkinin de 7 Ekim’de Mersin’de 
hizmete alındığını ifade etti.
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Bakan Derya 
Yanık: “1 milyar 

867 milyon TL Evde 
Bakım Yardımı’nı 

hesaplara 
yatırdık”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar 
ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 867 milyon TL 
Evde Bakım Yardım’ını hesaplara yatırdıkların açıkladı

Bakan Derya Yanık, sosyal hizmet modellerini kurgularken her alanda aile birliğini öncelediklerini 
vurgulayarak, “Bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerimizi aileleri yanında desteklemek öncelikli 
hedefimiz. Bu kapsamda 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 vatandaşlarımızı destekliyoruz.” dedi.

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 3.336 TL ödeme yapıldığını hatırlatan 
Bakan Yanık, “Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak 
amacıyla bu ay toplam 1 milyar 867 milyon TL Evde Bakım Yardım’ını hesaplara yatırdık. Bu ay 559 
bin vatandaşımız Evde Bakım Yardım’ından yararlandı. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza 
hayırlı olmasını dilerim. Bu doğrultuda engelli vatandaşlarımıza yönelik hizmetlerimizi insan odaklı 
ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütmeye devam edeceğimizi de vurgulamak isterim.” 
ifadelerini kullandı.

Huzurevi sakinleri için “Yetişkin Gençler Huzur Bocce Ligi Turnuvaları” düzenlendiğini, hayat boyu 
öğrenme politikaları çerçevesinde yaşlıların üniversitelerde eğitim almasına olanak sağlayan 
“Tazelenme Üniversiteleri’ni yaygınlaştırdıklarını, Dijital Bahar Projesi’ni de yürüttüklerini aktaran 
Bakan Yanık, şunları kaydetti:

“Aktif yaşlanmayı desteklemek ve yaşlı haklarını güçlendirmek amacıyla ‘2030 Yaşlanma Vizyon 
Belgesi’ ve eylem planını hazırlıyoruz. Bu vizyon belgesi doğrultusunda yeni proje ve programlarımızı 
hayata geçirmeye devam edeceğiz. Yaşlılık alanındaki politika ve hizmetlerimizi yaş ve cinsiyet 
temelinde ayrıştırılmış veriye dayalı bir yaklaşımla gerçekleştirmeye özellikle önem veriyoruz. Bu 
çerçevede yapmış olduğumuz birçok araştırma var. Türkiye Yaşlılık Profili Araştırması da önümüzdeki 
günlerde başlayacağımız araştırmalardan birisi. Bu araştırma ülkemizde ilk defa yapılacak, geleceğe 
yansımasının da çok önemli olacağı kanaatindeyiz. Araştırmayla Türkiye’de yaşlılık, yaşlanma hızı, 
yaşlılığa bağlı sonuçlar, yaşlılarımızın ihtiyaçları gibi yaşlılık alanındaki politikalarımıza yön verecek 
verilere ulaşmayı hedefliyoruz. Ulusal yaşlanma politikamız doğrultusunda, tüm hizmetlerimizi 
nüfusun çeşitli ve değişen ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geliştirmek amacındayız.”

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Yanık, tüm bu çalışmalara sivil toplumun, üniversitelerin ve diğer 
tüm sosyal tarafların katılımının çok önemli olduğunu vurgulayarak, bu doğrultuda Bakanlık 
bünyesinde Sivil Toplumla İş Birliği ve Proje Daire Başkanlığının kurulduğuna, Sosyal Taraflarla İş 
Birliği Kurulunun oluşturulduğuna dikkati çekti.

Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve 2022-2023 Eylem Planı çerçevesinde yapılan Akademi Buluşmalarının 
daha önce “kadının güçlendirilmesi”, “çocuk” ve “aile” temasıyla düzenlendiğini anımsatan Bakan 
Yanık “yaşlılık” temasıyla gerçekleştirilen bugünkü buluşmadan da verimli sonuçlar alınacağına 
inandığını vurguladı.

Türkiye Yaşlılık Profili Araştırması ilk kez 
yapılacak

Bakanlık bünyesinde oluşturulan
birimler

Evde Bakım Yardımı’nı Hesaplara Yatırdık
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Bakan Derya Yanık: 
“Küçük ev tipi 

huzurevlerimizde yaşlı 
çiftlerimizin kendilerini 

evlerinde hissetmelerini 
sağlıyoruz”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, küçük ev tipi huzurevi modeliyle Adana, 
Yalova ve Artvin’deki yaşlılara hizmet verildiğini belirterek, “Küçük ev tipi huzurevlerimizde 
yaşlı çiftlerimizin kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlıyoruz.” dedi

Bakan Derya Yanık, bakım kuruluşlarını yaşlıların ihtiyaçlarına uygun olarak tasarladıklarını belirterek, 
her yeni kuruluşun tasarımının yaşlıların kullanımına uygun olarak erişilebilir ve aynı zamanda 
ihtiyaca göre kişiselleştirilebilir özelliklerde dizayn edilmesini amaçladıklarını vurguladı. Bakan 
Yanık, “Huzurevlerimiz ‘site tipi’, ‘avlu tipi’ ve ‘küçük ev tipi’ proje olmak üzere üç farklı kategoride 
tasarlanıyor. Site tipi, bakıma ihtiyaç duyan ve bedensel fonksiyonları zayıflamış yaşlılarımıza hizmet 
vermek amaçlı olarak tasarladığımız bir huzurevi modelidir. Avlu tipini günlük işlerini kendi başına 
yerine getirebilen ve fiziksel hareketliliğe daha çok ihtiyaç duyan yaşlılarımız için planladık. Bu model, 
demans gibi bilişsel fonksiyonlarında bozulmalar meydana gelen yaşlılarımız için özel tasarlandı. 
Küçük ev tipi modelimizde ise bağımsız hareket edebilen ve kendi işini kendisi yapabilen, elektronik 
ev aletlerini kullanabilen ve sağlık açısından sürekli gözetime ihtiyaç duymayan yaşlılarımızın 
kendilerine ait yaşam alanlarında günlük hayatlarını sürdürmelerine olanak tanınıyor.” dedi.

Bakan Yanık, Uşak, Tokat ve Zonguldak’ta avlu tipi mimari ile tasarlanmış yaşlı bakım kuruluşlarının, 
Adana, Yalova ve Artvin’de ise küçük ev tipi mimari ile tasarlanmış kuruluşların hizmet verdiğini 
belirterek, “2+1 (2 yatak odası, 1 ortak salon, mutfak, banyo ve tuvalet) ve 1+1 (1 yatak odası, 1 
ortak salon, mutfak, banyo ve tuvalet) şeklinde tasarlanan küçük ev tipi modelimizde 2 yaşlımız 
birlikte kalabiliyor. Çiftlerimiz tarafından daha çok tercih edilen küçük ev tipi huzurevlerimizde yaşlı 
çiftlerimizin kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlıyoruz. Kendi evlerinde gibi yaşamlarını sürdüren 
yaşlılarımız yeni arkadaşlıklar ediniyor, bahçelerinde ise keyifli vakit geçirebiliyor.” ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak yaşlı vatandaşlara götürülen hizmetlerin kalitesini ve çeşitliliğini artırmaya yönelik 
çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Bakan Yanık, şöyle konuştu:

“Yaşlılarımıza kalabalık kurumlarda değil, kendi ortamı içinde bulunduğu ve alıştığı yerlerde, 
hayatlarını daha da kolaylaştıracak koşullar altında devam edebilmesine yönelik bir anlayışla hizmet 
veriyoruz. 2022 yılı Eylül ayı itibarıyla 17.499 kapasiteli 168 huzurevimizde 13.687 yaşlımıza yatılı 
kurumsal bakım hizmeti sunuyoruz. 4.336 yaşlımız da Bakanlığımıza bağlı huzurevlerinden ücretsiz 
yararlanıyor. Bakanlık olarak ülkemizin artan yaşlı nüfusunu göz önünde bulundurarak, 2023 yıl 
sonuna kadar 7 yatılı bakım kuruluşu ve 5 gündüzlü bakım ve aktif yaşam merkezini hizmete 
açacağız.”

“Kendilerini evlerinde 
hissetmelerini sağlıyoruz”

“168 huzurevimizde 13.687 yaşlımıza 
bakım hizmeti sunuyoruz”
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Otizm Spektrum 
Bozukluğu Alanında 

Faaliyet Gösteren Sivil 
Toplum Kuruluşlarıyla 

İstişare Toplantısı 
Gerçekleştirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Elmas Esra 
Ceceli başkanlığında Otizm Spektrum Bozukluğu alanında faaliyet gösteren sivil toplum 
kuruluşlarıyla birinci istişare toplantısı gerçekleştirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı 
Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Türkiye Otizm Meclisi, 
Otizm Dernekleri Federasyonu, Anadolu Otizm 
Federasyonu, Engelli Çocuk Hakları Ağı, TOHUM Türkiye 
Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı ve Türkiye Otistiklere 
Destek ve Eğitim Vakfı temsilcileri katılımıyla istişare 
toplantısı gerçekleştirildi. Genel Müdür Ceceli toplantıda 
yaptığı konuşmada, otizm spektrum bozukluğu alanında 
sivil toplum kuruluşları ile bir dizi istişare toplantıları 
düzenleneceğini belirterek, otizmli bireyler ve ailelerinin 
ihtiyaçlarının toplum tarafından da anlaşılması için 
sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışılması gerektiğini 
vurguladı.

Otizm Eylem Planı çalışmalarına da değinen Genel Müdür Ceceli, otizm konusunda farkındalık 
oluşturulmasında gelinen nokta, özel ve kamu bakım kuruluşları denetimlerine sivil toplum 
kuruluşlarının dahil edilebilmesi, yatılı ve gündüzlü kuruluşlarda özel eğitim öğretmeni 
görevlendirilmesi, bakım kuruluşlarında bireysel bakım ve aktivite hizmet planlaması çalışmaları 
konusunda bilgi verdi. 

Pilot çalışmanın Mersin Otizm Gündüz Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışmanlığı Merkezi ve Sakarya 
Hamit-Fatma Atay Otizm, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde gerçekleştirileceğini 
belirten Ceceli, 1. Ulusal Otizm Eylem Planı’ndan hareketle oluşturulacak 2. Ulusal Otizm Eylem 
Planı için sivil toplum kuruluşlarından görüşlerin isteneceği ve gerçekçi ulaşılabilir somut hedeflerle 
2. Ulusal Otizm Eylem Planı taslağının hayata geçirileceğini vurguladı. 

Toplantıda, otizmli bireylerin sosyal hayata katılımını arttırmak ve istihdamları sağlamak için yapılan 
çalışmalarda en önemli hedefin otizmli bireyleri bağımsız olarak hayatını idame ettirme noktasına 
getirmek olduğu ve kamu hizmetinin yürütülmesinde etkili olan eylem planlarının hazırlanmasının 
önemine değinildi.

Toplantıya katılan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ise hem Genel Müdürlük hem de ilgili diğer 
bakanlıklardan beklentilerini ve çözüm önerilerini dile getirdi.

Bakanlık Asya- Pasifik 
Bölgesindeki Yaklaşık 

700 Milyon Engellinin 
Haklarının Korunması 

Çalışmalarına 
Katkısını Sürdürüyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye’nin de üyesi olduğu Birleşmiş Milletler Asya ve 
Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) tarafından bölgede yaşayan yaklaşık 
700 milyon engelli bireyin haklarının korunması için uygulamaya konulan ‘Incheon 
Stratejisi’ kapsamında engellilerin haklarının hayata geçirilmesine yönelik çalışmalara 
katkısını sürdürüyor

Engellilik konusunda çalışmalar yürüten 62 devlet ile birlikte Türkiye’nin de üyesi olduğu Birleşmiş 
Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP) tarafından Asya- Pasifik 
Bölgesinde yaşayan yaklaşık 700 milyon engelli bireyin haklarının korunması, geliştirilmesi ve 
kapsayıcı toplum oluşturma amacıyla hayata geçirilen bölgesel eylem planları 1993 yılından bu 
yana on yıllık programlamalarla uygulanıyor.

İlki 1993-2002 yıllarında; ikincisi 2003-2012 yıllarında uygulanan on yıllık programlamaların sonuncusu 
olan ve 2013-2022 yıllarını kapsayan ‘Asya-Pasifik Bölgesinde Engelli Bireyler için Hakların Hayata 
Geçirilmesine Yönelik Incheon Stratejisi’ başlıklı programlama dönemi, Endonezya’nın başkenti 
Cakarta’da gerçekleştirilen toplantı ile sona erdi. 

Türkiye’yi temsilen çalışmalarda yer alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri 
Genel Müdürlüğünün katkılarıyla da hazırlanan Asya-Pasifik Bölgesine ait rapor, toplantıda UNESCAP 
tarafından katılımcılarla paylaşıldı.

Türkiye’nin son on yılda engellilik alanında kaydedilen gelişmelerini içeren Ulusal Beyanı ise Engelli 
ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Elmas Esra Ceceli tarafından sunuldu. 

Ayrıca 3 Aralık 2021 Dünya Engelliler Günü’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
ilan edilen 2030 Engelsiz Vizyon ve Vizyonun hayata geçirilmesi için hazırlanan ilk 3 yıllık Engelli 
Hakları Ulusal Eylem Planı hazırlıklarına ilişkin bilgi paylaşıldı.

Asya ve Pasifik Bölgesinde yaşayan engelli bireylerin haklarının hayata geçirilmesine yönelik 
çalışmalara katkısını sürdüren Bakanlık, ülkelerle uluslararası kuruluşlarla iş birliğinin etkili bir 
şekilde devam ettirilmesinin önemine dikkat çekti. Bu kapsamda UNESCAP yetkilileri ve üye ülke 
temsilcileri ile ikili temaslar gerçekleştirildi.

Toplantıda Asya-Pasifik Bölgesinde yaşayan engelli bireylerin haklarının hayata geçirilmesine 
yönelik geçtiğimiz on yıldaki gelişme ve zorluklar ile önümüzdeki dönemde ele alınması gereken 
konular tartışıldı. 
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Bu kapsamda ‘Incheon Stratejisi’nin uygulanmasında ve izlenmesinde kaydedilen gelişmeler ele 
alınarak 2030’a kadar Asya ve Pasifik’te engellilik kapsayıcı kalkınma için ileriye dönük politikalar ve 
stratejiler ile bölgesel sorunlar ve fırsatlar değerlendirildi. 

Toplantı sonucunda Incheon Strateji’sinin 2023-2032 yıllarını kapsayacak şekilde önümüzdeki on 
yılda da uygulanmasını öngören karar devletlerin temsilcileri tarafından oy birliği ile kabul edildi.
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KADIN STATÜSÜ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜKadının Statüsü

Genel Müdürlüğü



Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 79Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü78

Kadının Toplumdaki 
Rolünün 

Güçlendirilmesi 
5. Bakanlar 
Konferansı 
Madrid’de 

Gerçekleştirildi

Kadınların 
Kooperatifler 

Yoluyla 
Güçlendirilmesi 
Projesi Çalışma 

Ziyareti İtalya’da 
Gerçekleştirildi

AB ülkeleri ile Güney ve Doğu Akdeniz’deki 15 ülkeyi bir araya getiren Akdeniz İçin Birlik 
(AiB) tarafından Kadının Toplumdaki Rolünün Güçlendirilmesi 5. Bakanlar Konferansı 
Madrid’de yapıldı

Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi birinci çalışma ziyareti İtalya’nın 
Roma ve Floransa şehirlerinde yapıldı

İki yılda bir düzenlenen Akdeniz için Kadınlar Yüksek Düzeyli Bölgesel Konferansı; mevcut sağlık, 
gıda ve enerji krizleri karşısında gerçekleştirilecek müdahalelerin operasyonel yollarını tartışmak 
üzere 100’den fazla üst düzey temsilci ve uluslararası uzmanı bir araya getirdi. Eşitlikten Sorumlu 
Avrupa Komisyonu Üyesi Helena Dalli ve AiB Genel Sekreteri Nasser Kamel’in katılımıyla gerçekleşen 
konferansa İspanya Cinsiyet Eşitliği Bakanı Irene Montero ev sahipliği yaptı.

AiB’e üye 42 ülkeden kadın-erkek eşitliğinden sorumlu bakanlar, Avrupa-Akdeniz bölgesinde 
kadınların rolünün güçlendirilmesini hızlandırmak için bir Bakanlar Bildirgesi onayladılar.  Bildirge, 
dört öncelikli alana odaklanan somut tavsiyeler, eylemler ve önlemler içeriyor. Bunlar arasında yasal 
çerçevelerin geliştirilmesi; kadınların kamusal yaşamda ve karar alma süreçlerinde liderliğe erişimini 
iyileştirmek; kadınların ekonomik hayata katılımını artırmak ve kadınlara ve kız çocuklarına yönelik 
şiddetle mücadele etmek ve önlemek yer alıyor.

Toplantıda Türkiye adına ulusal beyanı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu gerçekleştirdi. 
Kadın hakları konusunda önemli ilerlemelere rağmen, Akdeniz bölgesinde cinsiyet farklılıkları ve 
eşitsizliklerinin devam ettiğini vurgulayan Ustaoğlu pandeminin kadınların gelirlerini, istihdamını ve 
eğitim fırsatlarını orantısız şekilde etkilediğini belirtti ve tüm devletlerin ve paydaşların taahhütlerini 
yerine getirirken inisiyatif almaları ve sorumlu davranmalarının önemine dikkat çekti. Ustaoğlu, 
Ulusal Kalkınma Planı ve Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı gibi politika belgelerinin 
ülkemizde kadının güçlenmesi hedefine yönelik çabalara, sunduğu katkılara, iklim değişikliğiyle 
mücadelenin önemine ve Türkiye’nin sığınmacılara sunduğu aktif hizmetlere değindi.

 Ustaoğlu, ikinci gün gerçekleştirilen panelde, şiddet mağdurlarına yönelik sunduğu hizmetleri, 
yasal mevzuatı ve kurumsal mekanizmaları katılımcılarla paylaştığı bir beyanda daha bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı 
Merkez teşkilatı yetkilileri, Adana, Ankara ve Bursa illerinden kadın kooperatifleri başkanları ve 
Bakanlıkların il temsilcilerinin yer aldığı heyet tarafından en köklü İtalyan kooperatif birliği olan 
Legacoop, Flora Toscana, Alice Coop, Montalbano, FILO ve FIBRA kooperatiflerine ziyaretler 
gerçekleştirdi.

Ziyaretlerde, İtalya’nın kooperatif yapısı, İtalyan ve uluslararası kooperatif iş birlikleri, sosyal ve tarım 
kooperatiflerinin yapısı, kooperatiflerde kadınların eşit katılım ve temsili hakkında bilgi paylaşımları 
ve iyi uygulama örnekleri yerinde görülerek verimli istişareler gerçekleştirildi.

Ayrıca Bakanlık koordinasyonunda Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı arasında 2018 
yılında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında 81 ilimizde oluşturulan çalışma grupları tarafından 
gerçekleştirilen kadın kooperatifleri çalışmaları hakkında sunumlar paylaşıldı.
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ŞÖNİM ve Kadın 
Konukevi 

Hizmetleri 
Çalıştayı 

Antalya’da 
Gerçekleştirildi

ŞÖNİM ve Kadın Konukevi Hizmetleri, uygulama örnekleri, Kadın Konukevlerinde Yaşanan 
Sorunlar ve Çözüm Önerilerinin konuşulduğu, 270 personelin katıldığı çalıştay, 24-28 
Ekim 2022 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce ŞÖNİM ve Kadın Konukevleri yöneticileri ile Kadın 
Hizmetlerinden Sorumlu İl Müdür Yardımcılarına yönelik olarak “ŞÖNİM ve Kadın Konukevi Hizmetleri 
Çalıştayı” Antalya’da yapıldı.

Genel Müdür Gülser Ustaoğlu, açılış konuşmasında şiddete karşı omuz omuza yürütülen mücadelede 
Kadın Konukevi ve ŞÖNİM’lerin verdiği hizmetlerin önemini vurgulayarak, “Kadın hizmet kuruluşları 
olan ŞÖNİM ve Kadın Konukevlerimiz, sunduğu hizmetlerle kadına yönelik şiddetle mücadelede en 
etkin katkıyı veren gruplardan biridir.” dedi. Konukevi ve ŞÖNİM Müdürleri ile kadın hizmetlerinden 
sorumlu 81 İl Müdür Yardımcısının katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda mevzuat, kanun, ilgili 
yönetmelikler, kadın konukevi ve ŞÖNİM hizmet standartları ve öz değerlendirme uygulamaları, risk 
analizi ve yönetimi, elektronik kelepçe, kadının ekonomik güçlenmesi, sahada yaşanan sorunlar ve 
çözüm önerileri tartışıldı.

Programda, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, 
Millî Eğitim Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığından uzman ve yöneticiler kendi alanlarına 
ilişkin bilgilendirme ve sunumlarını yaptı. 
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SOSYAL YARDIMLAR
GENEL MÜDÜRLÜĞÜSosyal Yardımlar

Genel Müdürlüğü
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 Bakan Derya 
Yanık: “Çocuk 

desteği 
ödemelerini Kasım 

ayıyla birlikte 
hak sahiplerinin 

hesaplarına 
yatıracağız”

 Bakan Derya 
Yanık: “Eylül 

ayı içerisinde 
ihtiyaç sahibi 

vatandaşlarımıza 
toplam 9,6 milyar 
TL destek verdik”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında 
hayata geçirilen çocuk desteğini Kasım ayıyla birlikte hak sahiplerinin hesaplarına 
yatıracaklarını açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşların temel 
gereksinimlerinin karşılanması amacıyla Eylül ayında toplam 9,6 milyar TL ödeme 
yaptıklarını açıkladı

Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşların desteğe ihtiyaç duydukları her an yanlarında olduklarını 
belirterek Türkiye Aile Destek Programı’nın bir bileşeni olarak hayata geçirilen çocuk desteğine 
ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aile odaklı sosyal yardım ve sosyal hizmet anlayışıyla politika üretmeye devam ettiklerini belirten 
Bakan Yanık, “Bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programı’nın mevcut bütçesine 25 milyar TL ilave 
yaparak 40 milyar TL’ye çıkardık. Bununla birlikte programımızın kapsamını genişlettik. Böylece 
destek programımız süresince sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan çocuklar için ilave 
destek sağlayacağız” dedi.

Bakan Yanık, Eylül ayı içerisinde Türkiye Aile Destek Programı başta olmak üzere engelli ve yaşlığı 
aylığı, elektrik tüketim desteği, genel sağlık sigortası prim ödemeleri ve eğitim desteği gibi birçok 
alanda ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Türkiye Aile Destek Programıyla, gelişen ve büyüyen Türkiye’nin refahını paylaştıklarını ifade eden 
Bakan Yanık, “Kaynaklarımızın bütün toplum kesimlerinin yararına olacak şekilde dağıtılmasını her 
dönemde önceledik ve bu doğrultuda çalışıyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz projemiz ile 
Eylül ayı içerisinde 882,7 milyon TL destek verdik” dedi.

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 Eylül ayında toplam 2,1 milyar TL tutarında yaşlı 
aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerine ulaştırdık” ifadelerini kullandı.

Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağladıklarını da 
vurgulayan Bakan Yanık, “Bu kapsamda Eylül ayı içerisinde 1,8 milyar TL Evde Bakım Yardım’ını 
hesaplara yatırdık” ifadelerini kullandı.

Ekonomik nedenlerle çocukların ailelerinden uzaklaşmalarının, farklı ortamlarda büyümelerinin 
önüne geçerek onların kendi aileleriyle bir arada, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini önemsediklerini 
ifade eden Bakan Yanık, “Sosyal Ekonomik Destek (SED) ile ihtiyaç sahibi aileler çocuklarının başta 
eğitim olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Bu doğrultuda ailelerimize toplam 340,5 
milyon TL destekte bulunduk” dedi.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirilen çocuk desteği ile hanelerde bulunan 
çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek vereceklerini kaydeden 
Bakan Yanık, “Desteğimiz kapsamında 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 
çocuklu hanelere 550 TL ve 5 ve üzeri sayıda çocuk bulunan hanelere 650 TL ödeme yapacağız” 
ifadelerini kullandı.

Sosyal yardım faydalanıcısı hanelere verilecek çocuk başına destekle, hem çocuklu hanelerin hem 
de çocuklar üzerinden oluşacak giderlerin desteklenmesini amaçladıklarını söyleyen Bakan Yanık, 
“ Bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programımız kapsamında hayata geçirdiğimiz çocuk desteği 
ödemelerini de Kasım ayı itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız.” dedi.

Bakan Yanık, sosyal refahın paylaşımını önde tutan bakış açısıyla ve arz odaklı güçlü sosyal yardım 
programlarıyla, kaynakların bütün toplum kesimlerinin yararına olacak şekilde dağıtılmasını her 
dönemde öncelediklerini ve bu doğrultuda çalıştıklarını belirtti.

350 TL - 650 TL arasında destek 
ödemesi

SED ile ailelere 340,5 milyon TL
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 Bakan Derya Yanık: 
“Eşi vefat etmiş 

sosyal yardım 
faydalanıcısı 

kadınlarımıza 
yönelik konut 

projesini hayata 
geçiriyoruz”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eşi vefat etmiş sosyal yardım faydalanıcısı 
kadınlara yönelik yeni bir desteği hayata geçireceklerini belirterek, “Eşi Vefat Etmiş 
Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı kapsamında 2.023 adet konut temini 
sağlayacağız. Toplamda 607 milyon TL bütçemiz ile hane başına 300 bin TL destek 
vereceğiz” dedi

Bakan Yanık, konut projesinin kapsamına ilişkin açıklamalarda bulunarak, söz konusu destekten 
eşi vefat etmiş ve 18 yaş altı en az 3 çocuğa sahip olan sosyal yardım faydalanıcısı kadınların 
yararlanabileceğini bildirdi.

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı kapsamında belediyeler ve illerdeki 
hayırseverlerle iş birliği içerisinde olacaklarını belirten Bakan Yanık, detayları şu şekilde paylaştı:

“Eşi vefat etmiş ve sosyal yardım faydalanıcısı kadınlarımıza yönelik konut projesini hayata 
geçiriyoruz. Desteğimizi konut yapımı veya satın alma şeklinde iki farklı yöntemle gerçekleştireceğiz. 
Konutlar 80 metrekare olacak şekilde inşa edilecek. Konutların satın alınması durumunda ise bu 
özelliğe yakın olanlar tercih edilecek. Bakanlık olarak konut başına 300 bin TL destek verirken, 
ihtiyaç duyulan kaynak belediyeler ve hayırseverler tarafından karşılanacak. Konutların mülkiyeti 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının (SYDV) olacak. Hak sahiplerine bedelsiz kullanım 
hakkı vereceğiz.”

Bakan Yanık, konut projesi kapsamında belediyeler ve hayırseverlerle iş birliği çalışmaların sürdüğünü ifade 
ederek, “Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı kapsamında 2.023 adet konut temini 
edeceğiz. Toplamda 607 milyon TL bütçemiz ile hane başına 300 bin TL destek vereceğiz. Programın başta 
Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere belediyeler ve hayırseverlerle iş birliği içerisinde hayata geçirilmesine 
yönelik 78 SYDV’mizi bilgilendirdik. Şu ana kadar Osmaniye, Kahramanmaraş, Samsun ve Bingöl olmak üzere 
4 ilde iş birliği protokolü imzalandı. Buna ek olarak projenin hayata geçirilmesi için 67 SYDV’miz ise arsa temini, 
proje çalışmaları, proje bütçesi için ilave ek kaynak noktasında protokol hazırlıklarına devam ediyor.”

Belediyeler ve hayırseverlerle iş 
birliği yapılacak

Bakan Yanık, “Vefa Projesi ile yaşlı, engelli, ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine 
getiremeyenler ve 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Böylece Eylül ayı içerisinde 
19,2 milyon TL tutarında ödeme gerçekleştirdik” dedi.

Sağlık güvencesi olmayan ya da sağlık sigortası primleri Bakanlıkça karşılanan vatandaşların 
sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için destekte bulunduklarını ifade eden Bakan Yanık, 
“Vatandaşlarımızın SGK’ye ödemesi gereken 3,3 milyar TL’lik tutarı Bakanlık olarak biz üstlendik” 
şeklinde konuştu.

Düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan ihtiyaç sahibi hanelere Elektrik Tüketim Desteği 
verdiklerini hatırlatan Bakan Yanık, Eylül ayına ilişkin toplam 285,9 milyon TL tutarında destek 
verdiklerini belirtti.

Eğitim odaklı sosyal yardımlarla çocukların eğitimli bireyler olarak yetişmelerini desteklediklerini 
belirten Bakan Yanık, “Eylül ayında okulların açılmasıyla birlikte ihtiyaç sahibi hanelerdeki çocukların 
eğitim masraflarının karşılanması ve eğitimlerinin desteklenmesi için 973 Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı’na toplam 231,2 milyon TL kaynak aktardık” diye konuştu.

Bakan Yanık, Eylül ayı içerisinde gerçekleşen diğer yardımlara ilişkinse şunları söyledi:

“Barınma yardımı kapsamında 8,5 milyon TL destek sağladık. Oturulamayacak derecede eski, 
bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara evlerinin bakım-onarımına destek 
sağladık. Aktardığımız 4,6 milyon TL Aşevi yardımıyla da ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen yaşlı, engelli, 
hasta ve evinde yemek yapabilecek durumda olmayan vatandaşlarımızı sıcak yemekle buluşturduk. 
Doğum Yardımı kapsamında vatandaşlarımıza 33,2 milyon TL nakdi yardım yaptık. Ayrıca şehit 
yakınları ve gazilerin muhtelif ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için de 2,4 milyon TL destek verdik.”

Sosyal yardımları tamamen ihtiyaç temeli gerçekleştirdiklerinin altını çizen Bakan Yanık, “Eylül 
ayı içerisinde bu desteklerimizin yanı sıra diğer sosyal yardımlarımızı eklediğimizde ihtiyaç sahibi 
vatandaşlara yaklaşık toplam 9,6 milyar TL tutarında destek verdik” şeklinde konuştu.

VEFA ile yaşlıların ihtiyaçları 
karşılanıyor

231,2 milyon TL eğitim materyali 
desteği

81 il ve ilçelerinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına, sosyal yardım faaliyetlerini 
yürütebilmeleri için her ay düzenli olarak “periyodik pay” adı altında kaynak aktardıklarını bildiren 
Bakan Yanık, Eylül ayı için 243,4 milyon TL destek verdiklerini kaydetti.
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Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı yapılacak konutlardan faydalanabilmek 
için;

• T.C. vatandaşı olmak

• 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında 
faydalanıcısı olmak,

• Eşi vefat etmiş, 18 yaş altında en az üç çocuklu hane özelliğine haiz olmak kaydı 
ile diğer eşi vefat etmiş çok çocuklu aile özelliğine sahip olmak,

• Konutların yapıldığı ilde ikamet etmek,

• Bakanlığın Sosyal Konut Projesi de dâhil barınma yardımı programı kapsamında 
yürütülen ev yapım yardımı kapsamında destek almamış olmak şartlarını taşımak 
gerekecek.

Destekten yararlanma şartları 
belirlendi

 Bakan Derya 
Yanık: “Ekim ayına 

ilişkin 2,1 milyar 
TL yaşlı aylığı ve 

engelli aylıklarını 
hesaplara 

yatırdık”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ekim ayına ilişkin 2,1 milyar TL tutarında 
yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını açıkladı

Bakan Yanık, Ekim ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Ekim ayı kapsamında yaklaşık 1,2 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını kaydeden 
Bakan Yanık, yaklaşık 930 milyon TL de engelli aylıklarını 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 her alanda 
yanındayız. Bu doğrultuda Ekim ayına ilişkin 2,1 milyar TL yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak 
sahiplerinin hesaplarına yatırdık” ifadelerini kullandı.

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

Yakınlarına 
Uçak Biletlerinde 

İndirim

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk Hava Yolları (THY) arasında, şehit ve gazi 
yakınları ile gazilere uçak biletlerinde yüzde 50 indirim uygulanması ve hak sahiplerine 
kolaylık sağlanmasını öngören protokol imzalandı. Bakan Derya Yanık, THY ile veri ve bilgi 
paylaşımı yapılacağını belirterek, “Sistem hayata geçtiğinde, bilet alım işlemlerinde, 
bilgiler internet ortamına girilir girilmez indirim hak sahibi vatandaşlarımıza online 
olarak uygulanacak.” dedi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk Hava Yolları (THY) arasında, şehit ve gazi yakınları ile 
gazilere uçak biletlerinde yüzde 50 indirim uygulanması ve hak sahiplerine bilet alımında kolaylık 
sağlanmasını öngören protokol imzalandı.

THY Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Derya Yanık, protokolle şehit yakınları, gaziler ve ailelerinin indirimli uçabileceğini, engelli 
vatandaşların ve refakatçilerinin de biletlerini çevrim içi ortamda indirimli alabileceklerini söyledi.

THY’nin, uluslararası arenada Türkiye’nin öncü markası olduğunu vurgulayan Yanık, “Protokolle 
elektronik ortamda veri ve bilgi paylaşımı sağlayacağız. Böylece THY ile yolculuklarında indirimden 
yararlanacak şehit yakını, gazi, gazi yakını ve engelli vatandaşlarımızın T.C. kimlik numarasıyla anlık 
sorgulama yapması mümkün olacak. Sistem hayata geçtiğinde, bilet alım işlemlerinde, bilgiler 
internet ortamına girilir girilmez indirim hak sahibi vatandaşlarımıza online olarak uygulanacak.” 
bilgisini verdi.

Acenteye gitme zorunluluğunun ortadan kalkacağını dile getiren Yanık, engelli vatandaşlar ve 
refakatçileri ile şehit ve gazi yakınları ile gazilerin, evlerinden çıkmadan indirimli bilete kolaylıkla 
ulaşabileceklerini anlattı.

Türkiye’nin, iktidarları döneminde sosyal hizmet ve sosyal yardım alanında geliştirdiği politikalarla 
dünyada örnek bir ülke haline geldiğini kaydeden Yanık, “Her kesimden insanın sorunlarının 
çözülmesi, en iyi imkanların sunulması için hassasiyetle çalışmaya devam ediyoruz. 20 yıldır bunu 
hak temelli, fırsat eşitliğini ve bağımsız yaşamı önceleyen bir bakış açısıyla çalışarak yapıyoruz. 
Sorunları yok sayarak değil birer birer çözerek yapıyoruz.” diye konuştu.

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, 
imzalanan protokolle şehit yakınlarına 
yönelik uçuşlarında yüzde 20, yurt dışı 
uçuşlarında ise sadece gazilere yönelik 
yüzde 40 oranındaki indirimin hem yurt 
içi hem de yurt dışı uçuşlarda yüzde 50 
oranına çıkarıldığını söyledi.

Hak sahiplerinin bu indirimlerden 
faydalanabilmeleri için acentelere gitme 
zorunluluğunun ortadan kalkacağına 
dikkati çeken Bolat, şöyle devam etti:

“1 Aralık itibarıyla internet kanallarımız 
ve mobil uygulamamız üzerinden 
işlemlerini gerçekleştirebilecekler. 
Engelli vatandaşlarımız ve refakatçileri 
de kendilerine uyguladığımız yüzde 25’e varan indirimleri aynı tarihten itibaren internet kanalları 
ve mobil uygulamamız üzerinden kullanabilecekler. Bu protokollerle 1 milyon 400 binden fazla 
vatandaşımız işlemlerini internet kanallarımız ve mobil uygulamamız üzerinde gerçekleştirilebilir 
hale gelmekteler.”

Konuşmaların ardından Bakan Yanık ile Bolat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile THY arasındaki 
protokolleri imzaladı.

Uçuşlarda indirim oranı yüzde 
50’ye çıkarıldı

Acenteye gitme zorunluluğu 
kalkacak
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 Bakan Derya 
Yanık Kore 

Gazisine 
Madalya Tevcihi 
Törenine Katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Derya Yanık, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve 
Rehabilitasyon Merkezi sakini Kore Gazisi Selçuk Fidegül’e Kore’nin Ankara Büyükelçisi 
ve Koreli diplomatlar eşliğinde madalya tevcih edilmesinin mutluluk verici olduğunu 
ifade etti

Dünya Yaşlılar Günü kapsamında Kore Gazisi Selçuk Fidegül’e Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği 
tarafından madalya verilmesi dolayısıyla Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon 
Merkezi’nde tören düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kore Cumhuriyetinin Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee ile 
huzurevi sakinlerinden, madalya sahibi Kore Gazisi Ali Cengiz Türkoğul da törende hazır bulundu.
Bakan Yanık, törende yaptığı konuşmada, çalışmalarının odağında bütün vatandaşların eşit 
fırsatlardan yararlanmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Hizmet için vatandaşların Bakanlığa gelmesini beklemediklerini belirten Yanık, doğrudan ziyaretlerle 
sohbetler sırasında tespit ettikleri ihtiyaçları karşılamak için harekete geçtiklerini ifade etti.

Bu çalışmalar içinde şehit yakınları ve gaziler için yaptıklarının ayrı bir yeri olduğunu dile getiren 
Yanık, çalışmaların manevi tarafının da kendileri için son derece önemli ve kıymetli olduğunu 
vurguladı.

Türkiye’nin dört bir yanında toplam 37 bin kapasiteli 450 kuruluşta, 27 bini aşkın yaşlıya hassasiyetle 
bakım hizmeti verdiklerini aktaran Yanık, şöyle devam etti:

“Yaşlılarımıza ihtiyaç duydukları tüm sosyal imkanları temin ederek, kuruluşlarımızda misafir 
etmenin huzuru ve mutluluğu içindeyiz. Siz değerli büyüklerimizin hayat tecrübeleri bir anlamda 
adeta hüküm cümlesi haline dönüştürme kabiliyetinizi çok önemsiyoruz. O yüzden Bakanlık olarak 
siz değerli büyüklerimizin gençlerimizle bir araya gelmesini, onlara o tecrübe aktarımını sağlamanızı 
da çok önemsiyoruz. Bununla da ilgili çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bizim milletimiz yalnızca 
kendi ülkesi için değil tüm dünyanın huzuru, güvenliği ve barışı için çalışan, üzerine düşen ne varsa 
asla bundan geri durmayan bir millettir. Tarihte böyleydik, bugün de böyleyiz, gelecekte de böyle 
olacağız.”

Bakan Yanık, Orta Doğu’da, Afganistan’da, Balkanlar’da ve herhangi bir karmaşanın yaşandığı farklı 
noktalarda Türk askerlerinin o bölge halkı tarafından sevinçle ve mutlulukla karşılandığını belirtti. 
Dünya barışına katkı sağlamak için 72 sene önce gözünü budaktan sakınmayan Türk askerlerinin 
Kore’ye giderek görevlerini yerine getirdiğini ve şerefle Türkiye’ye döndüğünü aktaran Yanık, şöyle 
devam etti:

“Ne mutlu ki bu kıymetli gazilerden ikisi bugün bizimle beraber. Onların anılarında büyük bir tarihe 
şahitlik ediyoruz. Değerli büyüğümüz, gazimiz Selçuk Fidegül Beyefendiye Güney Kore Devleti 
tarafından gönderilen madalyasını bugün tevcih etmenin gururunu birlikte yaşayacağız. 1950 
yılında, Yüce Meclis’in kararıyla yola çıkan siz değerli büyüklerimiz için madalyalar veya beratlar 
elbette fedakarlıklarınızın karşılığı olamaz. Ancak Güney Kore Devleti’nin aradan geçen 72 yıla 
rağmen hala bu madalyaları hak edenlere ulaştırma gayretlerini de memnuniyetle karşıladığımızı 
ifade etmek istiyorum.

Bugün bizimle birlikte olan Kore Cumhuriyeti Büyükelçimiz ve Koreli diplomatlar eşliğinde sembolik 
değeri çok büyük bu madalyanın, kahramanına ulaştığını görmek benim için ayrıca mutluluk verici bir 
durum. O günün şartlarında dillerini bilmedikleri, şartlarını bilmedikleri bir coğrafyada mazlumların 
ve mağdurların yanında olan, canlarını feda eden tüm Kore şehitlerimize ve gazilerimizden ahirete 
irtihal edenlere bu vesileyle tekrar Allah’tan rahmet diliyorum. Selçuk Fidegül gazimizin şahsında 
tüm gazilerimize hayırlı, uzun ömürler diliyorum.”

Milletten aldıkları güçle milleti korumak ve 
yüceltmek için bütün imkanları seferber 
ettiklerini belirten Yanık, “Bugün kahraman 
gazimize tevcih edilen bu madalyalar, sizler 
kadar bizleri de onurlandırıyor. Nesilden 
nesile bir gurur nişanı olarak aktaracağınız 
bu madalyalar, bu aziz milletin mazlumun 
yanında, zalimin karşısında durma 
kararlılığının bir ifadesidir.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Yanık ve 
Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Won Ik Lee, 
huzurevi sakinlerinden 97 yaşındaki Kore 
gazisi Selçuk Fidegül’e madalyasını tevcih 
etti, huzurevi sakini Kore Gazisi Ali Cengiz 
Türkoğul’a da Kur-an’ı Kerim hediye etti.

 “Onların anılarında büyük bir tarihe 
şahitlik ediyoruz”

 “Bu madalyalar zalimin karşısında 
durma kararlılığının ifadesidir”

 450 kuruluşta 27 bini aşkın yaşlıya 
bakım hizmeti veriliyor
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Kore Gazisi madalyasına 72 yıl sonra kavuşan Fidegül şöyle konuştu:

“Çok güzel bir merasimle madalyayı aldım. Çok memnunum. Zamanında Türkiye hakkında aksi bir 
konuşma yaptığı için ABD madalyalarını iade etmiştik. Türkiye’de aldığım bu madalya benim için 
daha tesirli oldu. 27 yaşında Kore’ye gittim. Gençtim, Türk milletini kurtarmak istedim. Askerdim, Türk 
Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderildim. Bundan dolayı çok memnundum. 
Bana iyilik yaptılar.”

Program kapsamında Seyranbağları Huzurevi Genç Büyükler Türk Halk Müziği Korosu konser verdi. 
Konserde, koroda bulunan bir huzurevi sakini, Bakan Derya Yanık için “Adanalı” şarkısını seslendirdi.

“Gençtim, Türk milletini kurtarmak 
istedim”
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