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Bakanlık
Haberleri

Darülaceze Yurt 
ve Kültürel Tesisi 
Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ve Bakan 
Derya Yanık’ın 
Katılımıyla Açıldı

Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Derya Yanık’ın katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışta, İstanbul’da ihtiyaç 
sahiplerinin ve koruma altındaki çocukların her türlü ihtiyacını karşılayacak “Darülaceze Sosyal 
Hizmet Şehri”nin de tanıtımı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninde yaptığı konuşmada 
Darülaceze yurt binasının 901 öğrenci kapasitesiyle eğitim-öğretim hayatının önemli ihtiyaçlarından 
olan barınma sorununun çözümüne katkı sağlayacağını belirterek, “İstanbul’daki 56 üniversitemizin 
tamamının öğrencilerine hitap eden yurt binasının altındaki ticari alan, hem bölgenin ihtiyacını 
karşılayacak hem de Darülaceze’ye gelir temin edecektir.” dedi. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise 
konuşmasında, “Bizler, sahip olduğumuz değerlerimizi 
korumak, yaşatmak ve yeni nesillere ulaştırmak için 
bütün imkânlarımızı seferber ediyoruz. Bu çabanın 
en kıymetli sonuçlarından biri de bugün Darülaceze 
bünyesinde halkımızın hizmetine sunacağımız yurt 
ve kültürel tesisimizdir. Darülaceze, yaşlılarımıza 
hürmetin, çocuklarımıza merhametin simgesi haline 
gelmiş göz bebeği bir kuruluşumuzdur. Ülkemizde 
sosyal hizmet anlayışının beslendiği en değerli 
mihmandar kurumlardan biridir.” ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık: “Sahip 
olduğumuz değerlerimizi 
korumak, yaşatmak ve 
yeni nesillere ulaştırmak 
için bütün imkânlarımızı 
seferber ediyoruz”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Emine Erdoğan 
Hanımefendi’nin 

Teşrifleriyle 
“Nerede Kalmıştık” 
Eğitim Seferberliği 

Projesi’nin 
Tanıtım Toplantısı 

Gerçekleştirildi

Emine Erdoğan Hanımefendi’nin teşrifleriyle AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca 
başlatılan “Nerede Kalmıştık...” Eğitim Seferberliği Projesi’nin tanıtım toplantısı Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve AK Parti Genel Merkez 
Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir’ in katılımıyla gerçekleştirildi. 

Toplantıda Emine Erdoğan, eğitimleri yarıda kalan kadın ve kız çocuklarının “Nerede Kalmıştık” 
projesi sayesinde kaldıkları yerden okula devam edeceklerini belirterek, “Bu projeyle 81 
ilimizde açık öğretim liselerimiz ve halk eğitim merkezlerimiz, kadınlarımızı hem diploma sahibi 
yapacak hem de mesleki beceri kazandıracak. Ayrıca yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız 
ve soydaşlarımız da ‘Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa ve Balkanlar Programı’ndan istifade 
edebilecek” dedi. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da, yaptığı konuşmada projeden duyduğu 
heyecanı ve mutluluğu dile getirerek, türlü sebeplerle yarım kalan, akamete uğrayan bir işi 
tamamlama ihtimalinin, bazen yeni başlangıçlardan daha motive edici ve daha heyecan verici 
olabildiğini ifade etti. Bakan Yanık, bugün de öyle bir başlangıcın enerjisiyle bir arada olduklarını 
söyledi. Bütün vatandaşlara, kendilerini iyi yetiştirebilecekleri eğitim imkanları sunmayı 
hedeflediklerinin ve bu konuda mümkün olduğunca çok insana ulaşmaya çalıştıklarının altını 
çizen Bakan Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Tek bir kişiyi dahi geride bırakmadan ilerleme çabası içindeyiz. Kız çocukları ve kadınların 
yarım kalan eğitimlerinin tamamlanmasıyla insan kaynağımızın daha da zenginleşeceğine 
inanıyorum. Nerede Kalmıştık Projesi’ni de böyle bir idealin yansıması olarak görüyorum. 
2000’li yıllarda okuma yazma seferberliği ile örgün eğitimden uzak kalmış birçok kadın, okuma 
yazma öğrenerek yeni iletişim ve üretim yollarıyla buluşmuş, böylece her birinin hayatında 
yepyeni ufuklar belirmiştir. Saygıdeğer Hanımefendi himayesinde gerçekleşen ‘Haydi Kızlar 
Okula’, ‘Ana-Kız Okuldayız’ gibi kampanyalar, kadınların ve kız çocuklarının hayatında tam 
olarak bu etkiyi yapmıştır.”

Bakan Derya 
Yanık Diyarbakır 
Annelerini Ziyaret 
Etti

Bakan Derya Yanık yaptığı konuşmada, uluslararası kuruluşların bir an önce bu inkardan 
vazgeçip bu haklı mücadeleye ses vermeleri gerektiğini düşündüğünü belirterek, “Bu çağrıyı 
da buradan huzurlarınızda tekrarlıyorum. Son evlat anasına babasına kavuşana kadar bizler bu 
ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz. İnşallah bu mücadeleyi hep beraber kazanacağız. 
Hem evlatlar ailelerine kavuşacak hem de bu terör belasını sonsuza kadar ortadan kaldıracağız. 
Biz kararlıyız ve inançlıyız. Biz, sonucu alma iradesine sahibiz ve bunu da gerçekleştireceğiz. 
Burada bulunan anne ve babalara mücadelelerinden dolayı büyük saygı duyuyorum. Bu saygımı 
da ifade etmek istiyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Örgütün elebaşına “bebek katili” 
denmesinin bir karşılığının, anlamı ve 
tarihsel arka planının bulunduğunu 
söyleyen Yanık, şöyle devam etti: 
“Hepimizin aslında çok iyi hatırladığı 
ama zaman içerisinde o kadar çok şeye 
tanık olduğu o kadar çok şeyi birlikte 
yaşadık ki bazen unutuyoruz, bazen 
arada olmuş bitmiş gibi geliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya 
Yanık, dağa kaçırılan çocuklarına 
kavuşmak için HDP Diyarbakır İl 
Başkanlığı binası önünde 3 Eylül 2019’da 
oturma eylemi başlatan Diyarbakır 
annelerinin üçüncü yıla giren “evlat 
nöbeti”nde yer alan aileleri ziyaret etti, 
onlara karanfil verdi.



Bakanlık Haberler Bakanlık Haberler6 7

Buranın kendi haklarını savunduğu insanları kırarak, insanları sindirerek, öldürerek, bölgeye gelen 
yatırımları engelleyerek, bölgeye gelen öğretmenleri bayrak direklerine asarak, bölgeye gelen 
doktorları öldürerek, ambulansları kundaklayarak, yol işçilerini öldürerek, barajları patlatarak, 
dolayısıyla bütün bu süreç içerisinde, 35 yıl içerisinde hem insan öldürerek, bölgenin insanını 
öldürerek, hem bölgenin insanına gelen yatırımı, desteği, hizmeti yok ederek sindirdiği, baskı 
altına aldığı ve bir şekilde kontrol ettiği bölge insanının en anlamlı direnişi de yine buradan 
başlattı. 35 yıldır insan öldüren bir örgütün karşısına sadece şurada, şu merdivenlere oturarak 
direnişe geçmek çok kolay bir iş değil. Evlerine gelen militanların olduğunu tehditlerin olduğunu 
biliyoruz. Buna rağmen bu insanlar, ‘Kaybedecek bir şeyimiz yok, çocuklarımızı istiyoruz.’ diyerek 
bu mücadeleye devam ettiler. Bu çok önemli, çok anlamlı bir mücadele.”

Bakan Derya Yanık bir dizi ziyaretler için gittiği Gaziantep’te ilk olarak Oğuzeli Engelsiz Yaşam, 
Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi ile Yamaçtepe Engelsiz Yaşam Özel Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. 

Gittiğimiz her yerde her platformda Diyarbakır annelerinin sesini duyurmaya çalışıyoruz. Bundan 
sonra da bu mücadele bitene kadar, son evlat anasına babasına kavuşuncaya kadar bu sesi 
duyurmaya devam edeceğiz. Ben bunun sözünü buradan bütün anne ve babalara veriyorum. 
Bir kez daha uluslararası camiaya bir çağrıda bulunuyorum. Dünyanın her tarafında ilgili ilgisiz, 
konusu içeriği itibariyle uluslararası camiayı ilgilendiren ilgilendirmeyen her meseleye taraf 
olan uluslararası sistem, uluslararası kuruluşlar, insan hakları kuruluşları bu kadar gerçek ve 
bu kadar esaslı talep varken, 9-10 yaşındaki çocukların dağa kaçırıldığı ve nereden nasıl gittiği 
çözümün de nerede olduğu çok belli olduğu bir konuya tepkisiz kalmak, bu insanların sesine 
ortak olmamak, mücadelesine destek vermemek varlık sebeplerini inkar demektir.”

Bakan Derya Yanık, HDP il binası önünde yaptığı konuşmanın ardından, Diyarbakır Anneleri ile 
birlikte ‘Teröre Geçit Yok’ yürüyüşüne katıldı. Ardından, Diyarbakır Annelerinin çadırını ziyaret 
eden Bakan Derya Yanık, burada anneler ile yakından ilgilenerek sorunları tek tek dinledi.

“Bitme noktasına inşallah geldi. Bütün ana ve 
babalar evlatlarına sağ salim kavuşacaklar. 
O geri dönüşle beraber bizler bu kanlı terör 
örgütüne bütün bir milletçe yine buradan 
Doğu’dan, Güneydoğu’dan başlayarak yine 
bölgenin insanlarının verdiği çok keskin 
ve sahici bir cevapla terörün de sonunu 
getirmiş olacağız” ifadelerini kullanan Yanık, 
şöyle dedi: “Buradan uluslararası camiaya 
da bir çağrıda bulunmak istiyorum. 

Bakan Derya Yanık, 
Gaziantep’te Yetim 
Konutlarının Kura 
Törenine Katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya 
Yanık, Kültür ve Kongre Merkezi’nde, 
Şahinbey Belediyesi ile ortak yapılan 
Yetim Konutlarının kura çekimine katıldı. 

Derya Yanık, Akkent Şahinbey Kültür ve 
Kongre Merkezi’nde, Şahinbey Belediyesi 
ile ortak yapılan Yetim Konutları’nın 
kura çekim törene katıldı. Bakan Yanık 
burada yaptığı konuşmada, “Mümkün 
olduğunca aile çevresinden koparmadan, 
akrabalarının yanında, yakınında hayata 
devam edebilmelerini sağlayacak imkanlar 
oluşturmayı hedefliyoruz.  Tüm bu modellere 
rağmen ihtiyaç sahibi çocuklar için kurum 
bakımı gerekiyorsa elbette o çözümü 
de hayata geçiriyoruz. Konut projesiyle 
de öksüz ve yetim kardeşlerimize aile 
ortamından kopmadan, sosyal çevrelerinden 
uzaklaşmadan esasında tam tabiriyle 
hayatlarının doğal akışını bozmadan bir 
imkan sunmuş olacağız. Evlerinin anahtarını 
alacak ailelere huzur içinde bir ömür 
diliyorum” dedi.

Bakan Derya Yanık, Gaziantep’te 2021’de 
262 bin 225 haneye ulaşarak 1 milyar 270 bin 
liranın üzerinde yardım yaptıklarını, 2003-
2021 yılları arasında da kentte 7 milyar liranın 
üzerinde sosyal yardım gerçekleştirdiklerini 
kaydetti.
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Gençlere, “Enerjiniz inanılmaz güzel, bizi heyecanlandırıyor. Sizin enerjiniz, gayretiniz, 
samimiyetiniz bize sorumluluklarımızı yeniden hatırlatıyor.” diye seslenen Bakan Derya Yanık, 
zor koşullarda fedakar insanların omuzlarında yükselen bu hareketin bugün geldiği noktanın 
çok büyük bir emeğin karşılığında gerçekleştiğini söyledi.

Gençlerin sorumluluklarının ağır olduğunu dile getiren Bakan Derya Yanık, sözlerini şöyle 
sürdürdü; “Son 20 yılda Türkiye’ye hak ettiği kaderi yazan bir hareketin içindesiniz. Bunu lütfen 
hiç unutmayın. Bunu büyük bir onur nişanesi olarak yakalarınızda taşıyın. Kimsenin herhangi 
bir şekilde sizin verdiğiniz bu mücadeleyi küçük görmesine, tahkir etmesine asla izin vermeyin, 
çok önemli bir iş yapıyorsunuz. İçinde bulunduğumuz dönemde, bu işin önemi birkaç kat daha 
artmıştır.

2001-2002’de şartlar başkaydı ve çok zordu. O gün gerçekten yeniden bir siyaset denklemi kurmak 
ve Türkiye’yi o içinde bulunduğu dar boğazdan bir yere taşımak gerekiyordu. Onu elhamdülillah 
yaptık. Onun bir tarafında olmayı Allah bize nasip etti. Ama bugün 2021’de, 20 yıllık iktidarın 
devamında Türkiye’nin, bölgenin ve dünyanın içinde bulunduğu şartlarını göz önüne aldığımızda 
tarihin başka bir önemli noktasında duruyoruz. Aslında yeni bir hareket, yeni bir tarihsel süreç 
başlatıyoruz. Bu, sadece seçim kazanmak değil. Yaptığımız iş ya da yapmaya aday olduğumuz, 
sürdürdüğümüz çalışmalar bir seçim kazanmaktan daha öte. Bir tarih yazmak, bir kader tayin 
etmek ile alakalı bir şeyden bahsediyoruz.”

Bakan Derya 
Yanık Eğitim 
ve Motivasyon 
Kampında Gençlerle 
Bir Araya Geldi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya 
Yanık, AK Parti İstanbul Gençlik Kollarının 
Edirne’nin Keşan ilçesinde Gökçetepe 
Tabiat Parkı’nda düzenlediği “Eğitim ve 
Motivasyon Kampı”nda gençlerle bir 
araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasette önemli bir şey daha yaptığını ifade eden Bakan 
Derya Yanık, şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanımız, kadınların siyasetin, sosyal ve ekonomik 
hayatın bir parçası haline getirilmesi için çaba harcamıştır. Bu çaba çok kıymetlidir. Bu çaba 
sadece bir seçim kazanmak ya da sadece birkaç kadını meclis üyesi, milletvekili, belediye başkanı 
yapmak değildir. Bu, tam olarak toplumsal mutabakatı, bir milli duruşun şeklini oluşturmaktır. 
Tarihin her döneminde şunu biliyoruz; kadınların ortak olmadığı, kadınların destek olmadığı, 
kadınların ikna olmadığı hiçbir hareketin devam etme şansı yoktur. Bu, siyasi partide de böyledir, 
ideolojide de böyledir. Her konuda kadınları muhakkak suretle ikna etmeniz gerekiyor. Bakın 
etrafınıza gerek Türkiye’de gerek dünyada her hareket kadınlar üzerinden başlar. Ama AK Parti 
olarak bizim bir farkımız var. Kadınları militanlaştıran, terörize eden, kendi fıtri özelliklerinden, 
kendi insan değerinden uzaklaştıran başkalarından bir farkımız var. O nedir? O, tam da insani 
olanın, irfanî olanın, Müslümanca duruşun, dünyadaki ve Türkiye’deki herkese teklif edilmesidir. 
Dolayısıyla bizim kadın-erkek insan odaklı bakışımızda, insandan ayrılmak asla yoktur. Asla 
irfandan, fıtri olandan ayrılmak yoktur.”
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Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kampta Gençlik Kollarından 300’den fazla hanım 
bulunduğunu belirtti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, onlara şöyle seslendi:

“Keşan’daki bütün kızlarımıza, özellikle bu toplantının verimli geçmesini diliyorum. Bu verimli 
çalışmaların bundan sonraki süreçte de artarak devamını temenni ediyorum. Bu yaz yapılan 
bu kamplar, inanıyorum ki gerek kızlarımızın gerek erkeklerimizin geleceğine yönelik çok büyük 
faydalara vesile olacaktır. Dolayısıyla birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi özellikle devam 
ettirmeniziistiyorum. Hepinize başarılar diliyorum.” 

Yanık, açılış konuşmasında, sivil toplum kuruluşlarının, hizmetlerin vatandaşlara ulaşmasında 
iş birliği yapılan stratejik paydaşlar olduğunun altını çizerek, bu kuruluşların, insan haklarının 
korunması ve güçlenmesinin yanı sıra çoğul katılımlı, interaktif siyaset üretmenin de vazgeçilmez 
unsuru olduğunu söyledi.

Kendilerinin de bu anlayışı kurumsal bir düzeye taşıdıklarını ve sivil toplum ile iş birliğini 
güçlendirmek amacıyla Sivil Toplumla İşbirliği Daire Başkanlığı kurduklarını anlatan Yanık, 
sivil toplum kuruluşlarının sosyal hizmet faaliyetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik eğitimler 
vermeye başladıklarını aktardı. 

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan da telefon 
aracılığıyla gençlere 
seslendi

Bakan Derya Yanık, Sivil 
Toplum Buluşmaları 
Toplantısı’na Başkanlık 
Etti

Bakan Derya Yanık, toplantıdaki 
gençlerin “Reisi ara” tezahüratları üzerine 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 
telefonla aradı. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya 
Yanık, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen 
birinci Sivil Toplum Buluşmaları toplantısına 
başkanlık etti.

Yanık, böylelikle Bakanlık ile sivil toplumun istişare zeminini kuvvetlendiren, toplumsal barışa 
hizmet eden ve demokrasi iklimini koruyan önemli bir adım attıklarına inandıklarını bildirdi.

Bakan Derya Yanık, yılsonuna kadar da sivil toplumla işbirliğini güçlendirmeye, bunun 
sürdürülebilirliğini artırmaya yönelik olarak Sivil Toplum Buluşmaları başlığı altında dernek ve 
vakıflarla iş birliğini devam ettireceklerini kaydetti. Ulusal çapta farklı alanlarda çalışmalar yürüten 
sivil toplum temsilcileri ile bir araya geleceklerini dile getiren Yanık, “Sivil toplum temsilcileri ile 
yapacağımız buluşmaların ilkine kadın konusunda çalışan STK’lar ile başlıyoruz. Bu noktada 
kadınların yaşam şartlarını iyileştirmenin toplumsal dayanışmayı güçlendirecek birincil koşul 
olduğunu vurgulamak istiyoruz. Bugün amacımız kadınlara yönelik sosyal hizmetler sunan, hak 
savunuculuğu yapan, faaliyetler yürüten siz değerli sivil toplum temsilcilerimiz ile iş birliğimizi 
güçlendirmek adına yeni yöntemler belirlemektir” dedi.

Sivil Toplum Buluşmaları sonucunda ise belirlenecek ortak hususlar doğrultusunda Bakanlığın 
hizmetlerinin tamamını kapsayan Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı oluşturacaklarını 
aktaran Yanık, “Bakanlığımızın ilk sivil toplum vizyon belgesinde yer alacak eylemleri hayata 
geçirerek, Bakanlığımız ve sivil toplum iş birliğini güçlendirmeyi, sistematik olarak istişare 
ortamı oluşturmayı ve bunu Bakanlık politikası haline getirmeyi amaçlıyoruz.” dedi.

Medya ve Aile Değerleri 
Çalıştayı Sonuç 
Bildirgesi yayımlandı

Çalıştaya; RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Bakan Derya Yanık ve Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy, Genel Müdürü Doç. Dr. Olgun Gündüz, kurum uzmanları ile dijital ve 
görsel medya temsilcileri katıldı. Medya ve Aile Değerleri Çalıştayı’nın yayımlanan sonuç 
bildirgesinde şu ifadeler yer aldı: 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 
(RTÜK) Başkanlığı, Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı ve Kültür 
ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde 
düzenlenen Medya ve Aile 
Değerleri Çalıştayı 29 Haziran 
2021 tarihinde İstanbul’da 
gerçekleştirildi. 
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“Toplumun milli ve manevi değerlerini koruyan, Türk aile yapısına saygılı, 
ailecek izlenebilecek aile dostu yapımların çoğaltılması,

Gündüz kuşağında aile içi yaşantıların toplumun göz önüne serilmesi 
sonucunda aile içi mahremiyeti yıkan, aile kurumunu itibarsızlaştıran ve 
toplumsal değerleri erozyona uğratan yapımlara yer verilmemesi,

Kurgusal senaryolarda aile değerlerine karşı duyarsızlaştıran, Türk örf 
ve adetlerine aykırı; çarpık ilişkiler, entrika ve aile içi şiddet gibi olumsuz 
konuların işlenmemesine azami hassasiyet gösterilmesi ve yapımcıların 
sorumlu yayıncılık anlayışını ön plana çıkararak içerik üretmesi,

Medyanın eğitici yönü ön plana çıkarılarak eğitici yayınların teşviki ile aile içi 
eğitimin sağlanması ve toplumda ortak bir sivil bilincin oluşturulması,

Şiddet içerikli haberlerin sunumunda habere konu olan kişilerin ve aile 
değerlerinin zarar görmemesi adına söylem, fotoğraf, video, ses gibi haberin 
temel unsurlarının daha dikkatli hazırlanması ve kamusal sorumluluk 
çerçevesinde ekrana getirilmesi,

Kamu kurumları, STK ve medya kuruluşları tarafından aile değerlerinin 
korunmasını teminen ortak etik ilkeler belirlenmesi,

Toplumsal bilincin oluşturulması adına dijital platformları da kapsayacak 
şekilde medya okuryazarlığı eğitimlerinin yaygınlaştırılması,

Akıllı işaretler ve koruyucu saat uygulamasının faydaları hususundaki 
tereddütlerin en aza indirilmesi ve uygulamalar noktasında ortak bir tavır 
belirlenmesi,

Aile değerlerinin toplumsal yaşamdaki varlığı kapsamında kamuoyu bilinci 
oluşturmaya yardımcı olacak etkileyici ve bilimsel temelli öncelikli yayın 
sayılarının artırılması,

Dijital platformlarda yetişkin ve çocuk içeriklerinin tasnif edilerek kategoriler 
oluşturulması ve ebeveyn kontrol mekanizmasının etkin bir biçimde 
kullanılmasının sağlanması,

Dijital medya hukuku oluşturulması ve sosyal medyanın denetlenmesinde 
kurumlar arası iş birliği yapılması, İsteğe bağlı yayın hizmeti sunan yayıncılar 
tarafından satın alınan içeriklerin özdenetim sürecinden geçirildikten sonra 
yayımlanması önerilmektedir.”

Alo 183 Sosyal 
Destek Hattı 
aracılığıyla 163 
bin 513 kişinin 
sorunu çözüme 
kavuşturuldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 
Alo 183 Sosyal Destek Hattı 
aracılığıyla, Ocak-Eylül aylarında 163 
bin 513 vatandaşın talep, beklenti ve 
şikayetleri çözüme kavuşturuldu.

Alo 183 Sosyal Destek Hattı aracılığıyla aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları, gaziler 
ve gazi yakınlarına yönelik hizmetlere ilişkin çağrılar üzerinden, 7 gün 24 saat çalışma esasına 
göre rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunuluyor.

İşaret dili bilen personel, işitme ve konuşma engelli vatandaşlarla hafta içi 08.00-23.59, 
cumartesi günü ise 08.00-17.00 saatlerinde “05493810183” no’lu hat üzerinden görüntülü 
görüşme yapabiliyor.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar “+903122539200” numaralı çağrı merkezine ulaşarak, 
Bakanlığın görev alanı kapsamında yer alan hizmetlerle ilgili rehberlik ve yönlendirme hizmeti 
alabiliyor. Bakanlığın Alo 183 hattına bu yılın ocak-eylül döneminde tüm erişim kanallarından 
toplam 772.144 başvuru geldi. Bu çağrılardan Bakanlığın hizmet alanlarıyla ilgili 163 bin 513’ü 
işleme alındı. Alo 183’ün hizmet alanı dışında kalan 608 bin 513 talep ise ilgililerine yönlendirildi.

Tekirdağ’da yaşayan işitme engelli vatandaş, görüntülü arama hattı üzerinden çağrı merkezine 
ulaşarak Covid-19 testi pozitif çıktığı için karantinada olduğunu ve kendisine yardım edebilecek 
yakını bulunmadığını belirterek, EKPSS’ye girebilmek için araç talep etti. Engelli vatandaş, 
Çerkezköy Sosyal Hizmet Merkezi ekiplerince sınav yerine ulaştırılarak, Covid-19 testi pozitif 
adaylar için hazırlanan salonda sınava girdi. Alo 183 hattını Ankara’dan arayan 56 yaşındaki 
felçli kadın, sağlık durumundan dolayı eşinden yorgan getirmesini istediğini fakat eşinin 
getirmediğini ifade etti. Çağrı merkezi görevlileri kadının eşini arayarak, felçli eşinin isteğini 
yerine getirmesi ricasında bulundu. Görüşme sonunda eşinin isteğini yerine getirmesiyle 
felçli kadının sorunu çözüme kavuşturuldu. Kurban Bayramı’nda sosyal destek hattına SMS ile 
ulaşan kadın da yaşlı ve engelli olduğunu belirterek, kurban eti yemek istediğini söyledi. Alo 183 
görevlileri bunun üzerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile iletişime geçerek, kadına 
kurban eti ulaştırılmasını sağladı.
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Aile ve Toplum
Hizmetleri

Bakanlıktan
Covid-19 
Döneminde 
Yakınlarını 
Kaybedenlere 
Psikososyal
Destek
Covid-19 nedeniyle yakınlarını 
kaybeden vatandaşlarımıza 
Psikososyal Destek Hizmetimizi 
sürdürüyoruz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, salgının getirmiş olduğu sorunlarla etkili 
bir biçimde mücadele etmek için vatandaşlara yönelik desteklerini sürdürdüklerini 
belirterek, “Salgının başladığı ilk günden itibaren Covid-19 nedeniyle yakınlarını kaybeden 
vatandaşlarımıza Psikososyal Destek Hizmetimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

Tüm dünyada etkisini sürdüren Covid-19 salgını nedeniyle vatandaşların sağlık hizmetlerinin 
yanı sıra psikososyal destek hizmetine de ihtiyaç duyduğunu söyleyen Bakan Yanık, “Salgın 
döneminde vatandaşlarımız farklı sosyal destek mekanizmalarına ihtiyaç duyuyor. Kırmızı 
yeleklilerimiz bu noktada vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyor” dedi.

Bu ihtiyacı gidermek amacıyla çoğunluğu sosyal çalışmacı ve psikologlardan oluşan 582 
personele ‘Salgın Süresince Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Hizmeti’ eğitimi 
verdiklerini kaydeden Yanık, “Uzman personelimiz tarafından Sağlık Bakanlığı ve İl Umumi 
Hıfzıssıhha Kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde gerekli tedbirler alınarak yüz 
yüze ya da telefon yoluyla Covid-19 sebebiyle yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza psikososyal 
destek hizmeti veriyoruz. Bu hizmetimizle salgının vatandaşlarımız üzerindeki psikolojik 
etkilerini hafifletmek için çabalıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, yakınlarını kaybedenlerin yanı sıra salgından etkilenen ve psikososyal desteğe 
ihtiyaç duyan tüm vatandaşların bulundukları ilin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve 
Sosyal Hizmet Merkezleri aracılığı ile bu hizmete ücretsiz ulaşabileceklerini söyledi.
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374 Sosyal Hizmet 
Merkezimiz ile Vatandaşlara 
Hizmet Verildi

Vatandaşların sunulan hizmetlere 
ulaşmasında SHM’lerin öncülük 
ettiğini belirten Bakan Derya Yanık 
“81 ilde bulunan SHM’lerimizde, 
ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal 
hizmet müdahalesi, takibi ve 
yönlendirme yapılmasının yanı 
sıra kadınlarımıza, gençlerimize, 
çocuklarımıza, engellilerimize, 
yaşlılarımıza, şehit yakınlarımıza ve 
gazilerimize yönelik birçok destek 
sunuyoruz” diye konuştu.

Bakan Derya Yanık, vatandaşların 
sosyal hizmet modellerine kolayca 
ulaşabildiği SHM’lerde, aile ve 
topluma yönelik koruyucu, önleyici 
destekler başta olmak üzere 
rehberlik ve danışmanlık hizmeti 
gibi destekler verildiğini bildirdi.

SHM’lerde birçok hizmetin bir arada sunulduğunun altını çizen Bakan Derya Yanık, “Böylece 
vatandaşlarımızın sunduğumuz hizmetlere hızlı ve kolay bir şekilde erişmelerini sağlıyoruz. 
374 Sosyal Hizmet Merkezimiz (SHM) ile vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. 
Toplumun tüm kesimlerine hizmetlerimizi sunma, desteklerimizi en ücra noktalara ulaştırma 
gayreti içerisindeyiz. Bizim gözümüzde SHM’ler, vatandaşlarımız ile Bakanlığımız arasında 
köprü görevi üstleniyor. Yıl sonuna kadar SHM sayısını 378’e ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

Bakan Derya Yanık, SHM’lerde ailelere yönelik Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP), Aile 
Eğitim Programı (AEP), Aile Danışmanlığı Hizmeti kapsamında hizmet verildiğini söyledi.

3,6 
milyonu

Bu yıl içerisinde 

aşkın vatandaşımıza 
hizmet verdik.

Sosyal Hizmet Merkezlerinde, ailelerin yanı sıra 
çocuk, genç, kadın, engelli ve yaşlılara yönelik 
hizmetler de sunduklarını belirten Bakan Derya 
Yanık, engellilerin ve yaşlıların sosyal hayata aktif 
katılmaları için destekler verildiğini belirtti.

Sosyal Hizmet Merkezleri, ayrıca yürütmüş olduğu 
koruyucu, önleyici projelerle de vatandaşlara 
hizmet sunmaya devam ediyor. 

Bu doğrultuda, Amasya Merzifon’da Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı ile 
dezavantajlı gruplar öncelikli olmak üzere bölgedeki insanların sosyal ve ekonomik 
durumu tespit edilerek, ihtiyaçlar temelinde Bakanlığın hizmet modellerinden 
faydalanması sağlanıyor. 

Hatay, Antakya’da ise Sosyal Hizmet Merkezi tarafından gerçekleştirilen proje ile 
alan taraması yapılarak sokakta çalıştırılan, dilendirilen, sokakta yaşayan çocuklar 
tespit ediliyor.  Okula gitmediği tespit edilen çocuklar eğitime kazandırılarak çocuklar 
sokaktan çekiliyor.

 Yıl sonuna 
kadar SHM 

sayısını 378’e 
ulaştırmayı 

hedefliyoruz



Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü18 19

Genel
Müdürlük
Haberleri

Trakya-Marmara 
Bölgesi Yerel Düzey 

Roman Çalıştayı 
Gerçekleştirildi

Roman Vatandaşlara yönelik II. 
Aşama Eylem Planında (2019-
2021) yer alan “Roman Sivil 
Toplum Kuruluşları ve İlgili 
Paydaşlarla Yerel Düzeyde 
Çalışmalar Yapılması” konulu 19. 

eylem kapsamında Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale ve Kırklareli illerini kapsayan Yerel Düzey 
Roman Çalıştayı 23 Eylül 2021 tarihinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yaklaşık 70 katılımcıyla çevrim içi olarak 
gerçekleştirildi.

II. Aşama Eylem Planı, eğitim, sağlık, barınma, istihdam, sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar 
alanları kapsamında Bakanlığın yanı sıra Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları gibi paydaşların sorumluluk 
üstlendiği eylemleri içeriyor. Yerel Düzey Roman Çalıştayında sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri ile akademisyenlerin görüş ve önerileri değerlendirildi.  Çalıştayda gündeme 
getirilen katkı ve öneriler, Roman vatandaşlara yönelik politikalarının şekillendirilmesine 
olumlu katkılar sağlayacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube 
Müdürlüğü tarafından geniş kitlelere ulaşabilmek, 
çalışmaların sürekliliğini sağlamak amacı ile sağlıklı 
yaşamın ruhsal ve bedensel bir bütün olarak ele alındığı, 
eğitim ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulduğu “Ailem 
Kocaeli” projesi hayata geçirildi.

Proje kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl 
Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermekte olan AEP 
eğiticileri tarafından Gebze Ailem Kocaeli Sosyal Yaşam 
Merkezinde verilen eğitimler ile hedef kitlenin yaşam 
kalitesini ve aile yapısını olumlu yönde destekleyecek 
faaliyetler, önleyici müdahale programları düzenlendi.

Ayrıca, Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında Anaokulu 
öğretmenlerine ve velilerine Kocaeli İl Müdürlüğü AEP 
eğiticileri tarafından bir dizi eğitim çalışması başlangıcı 
da yapıldı.

“Ailem Kocaeli” Projesi 
Kapsamında Eğitimler 
Verildi Kişi

Hakları
ve Aile

Hukuku,
Aile ve 

İnternet, 
Bilinçli
Medya 

Kullanımı, 
Çocuk ve

Ergen
Sağlığı

konularında
eğitimler

düzenlendi. 
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Evlilik Öncesi Eğitim Programı kapsamında 

Burdur’da 
Evlilik Öncesi 
Eğitim Programı 
Kapsamında 
Eğitimler
Düzenlendi

2013 yılından bu yana 

“Evlilikte İletişim ve Yaşam 
Becerileri, Aile Hukuku, 
Evlilik ve Sağlık” alanlarında
1,2 milyon kişiye ulaşıldı

Burdur Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Burdur Belediyesi ile 2014 
yılında imzalanan bir protokol ile başlatılan uygulamada belediyeye nikâh için başvuruda 
bulunan çiftler Aile Eğitim Programı kapsamındaki evlilikle ilgili olan modüllerden oluşan 
eğitimlere yönlendirildi. 

Burdur Belediye Başkanlığı ve Burdur Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında 
ikili protokolle yürütülen eğitim çalışmalarına Burdur Müftülüğünün de dahil olmasıyla 
birlikte 2020 yılında üçlü protokol imzalanarak Evlilik Öncesi Eğitim çalışmaları aktif 
olarak yürütülmeye devam ediyor. 
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Çocuk
Hizmetleri

Devlet
Korumasındaki

241
Genç

Üniversiteli
Oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kuruluşlarında yetişen ve bu yıl Yükseköğretim 
Kurumları Sınavı’na (YKS) giren gençler zorlu bir maratonu başarıyla tamamlamanın 
mutluluğunu yaşadı. 

Üniversiteye yerleşen gençlerin 
en fazla tercih ettiği bölüm sosyal 
hizmetler olurken bunu çocuk 
gelişimi, mühendislik ve öğretmenlik 
programları izledi. Sosyal hizmetler 
bölümlerine 25, çocuk gelişimi 
ve mühendislik bölümlerine 10’ar 
öğrenci yerleşti. Üniversiteyi kazanan 
gençlerin yerleştikleri bölümler 
arasında öğretmenlik, hukuk, psikoloji, 
diş hekimliği, mimarlık, İngiliz dili ve 
edebiyatı, Fransız dili ve edebiyatı, 
Fars dili ve edebiyatı, sosyoloji, tarih, 
gastronomi ve mutfak sanatları, antrenörlük eğitimi, halkla ilişkiler ve tanıtım, yeni medya 
ve gazetecilik, moda tasarımı, aşçılık, ilk ve acil yardım da yer aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaşamlarında yeni bir yolculuğa başlayan koruma ve 
bakım altındaki gençleri üniversite eğitimleri sırasında da desteklemeye devam ediyor. 
Gençlerin eğitim ve öğretim giderlerinin karşılanmasının yanı sıra öğrenci katkı payları 
karşılanıyor ve harçlık veriliyor. Barınma, ulaşım ve yemek ücreti desteğinde de bulunuluyor. 
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Bakan Derya Yanık Devlet Korumasında Yetişen 
Ayşenur Oruçcu’nun Projesinin de Sergilendiği
TEKNOFEST’i Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul  Atatürk Havalimanı’nda 
düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’i ziyaret ederek, stantlarda 
sergilenen teknolojik araçları ve ürünleri inceledi.

İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması’na katılan araçların sergilendiği standı da ziyaret 
eden Yanık, öğrencilerden tasarladıkları araçların özelliklerini dinledi.

Bakan Yanık burada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sponsorluğunda 
gerçekleştirilen ve takım kaptanlığını Aksaray Çocuk Evleri’nde yetişen Ayşenur 
Oruçcu’nun yaptığı e-Micro takımının ürettiği insansız su altı aracıyla ilgili bilgi aldı. 
Yanık, yarışmaya katılan takım üyelerini kutlayarak, onlara hediye verdi.

TEKNOFEST ziyaretini değerlendiren Yanık, “TEKNOFEST, sadece 
bu alanda çalışan insanların, kurumların ya da gençlerin yer 
aldığı değil, aslında bunun çok dışında çocukların kendilerine 
model aldığı, heyecan duyduğu, örnek bulduğu bir festival. Birkaç 
standı gezdim, lise 1’inci sınıf talebeleri projelerle gelmişler. 
Bunlar gerçekten çok heyecan verici ve aslında  gençlerimizin 
potansiyelinin de ne kadar büyük olduğunu gösteriyor.” diye 
konuştu.

TEKNOFEST’in çok özel bir görev ifa 
ettiğini söyleyen Bakan Yanık, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Gençlerin yaptığı 
çalışmalardan bu ülkenin vatandaşı 
olarak çok gurur duyuyoruz. Bir taraftan 
da bize sorumluluklarımızın ne kadar 
önemli olduğunu hatırlatıyor. Çünkü biz 
bu çocuklar ve bu gençlerle beraber 
çalışıyoruz. Onların sorumluluklarını 
taşıyoruz.”

‘‘Gençlerin 
yaptığı 
çalışmalardan
gurur 
duyuyoruz‘‘
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, uygulamanın başladığı ilk günden itibaren 
her mobil ekibin en az 10 okulla eşleştirildiğini, çalışmasını tamamlayan ekiplerin 
farklı 10 okulla daha eşleştirildiğini dile getirdi. Böylece çalışmanın okullarda 
yaygınlaştırılmasının sağlandığına işaret eden Yanık, “Bu yıl, Türkiye genelinde 641 
mobil ekibimizin 251’ini çocuklarımıza yönelik çalışmalar için okullarda görevlendirdik. 
Mobil ekiplerimiz tarafından okul ve aile ziyaretlerinde 26 bini çocuklarla olmak üzere 
yaklaşık 63 bin görüşme yaptık.” diye konuştu.

Bakan Yanık, şunları kaydetti:
“Okulların açılmasıyla kırsal bölgelerde 
çocuklarımızın okula devamının sağlanması ve 
sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesi, ailelere 
ihtiyaç duydukları alanda rehberlik ayapılması, 
kamu hizmetlerine erişimlerinin sağlanması için 
22 ilde pilot çalışma başlattık. Bu kapsamda, 
sosyal çalışmacı, psikolog, psikolojik danışman 
ve sosyologlardan oluşan 207 personelimiz 
görev yapıyor. İl müdürlüklerince görevlendirilen 
mobil ekipler tarafından 22 ilde 221 köy ziyareti 
gerçekleştirilecek.”

Bakan Derya Yanık: “Mobil Ekiplerimiz  
Kırsal Bölgelerdeki Çocuklarımız İçin 
Sahada” 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 
“Bu yıl yeni bir çalışmayı hayata geçiriyoruz. 
Okulların açılmasıyla kırsal bölgelerde 
çocuklarımızın okula devamının sağlanması 
ve sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesi, 
ailelere ihtiyaç duydukları alanda rehberlik 
yapılması, kamu hizmetlerine erişimlerinin 
sağlanması için 22 ilde pilot çalışma 
başlattık.” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
tarafından illerde en az iki sosyal çalışma 
görevlisinin bulunduğu mobil ekipler 
oluşturuldu. Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği 
kapsamında okullarla eşleştirilen ekipler, 
okullarda rehberlik servisi, okul yönetimi 
ve öğretmenlerle yapılan görüşmeler 
neticesinde okula devamsızlığı olan ve 
maddi ve manevi desteğe gereksinim 
duyan çocukların ihtiyaçlarının belirlenmesi 
için çalışmalar yapıyor.

7 bin 881 

Türkiye genelinde 
bugüne kadar 

okulla eşleşme yaptık 
ve mobil ekiplerimiz bu 
okullara 8 bine yakın 
ziyaret gerçekleştirdi.
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Ankara Çocuk Evleri Sitesi’nde koruma 
ve bakım altında olan farklı yaş 
gruplarındaki kız çocuklarının katıldığı 
etkinlikte, geleneksel Türk tiyatrosu 
Karagöz-Hacivat gölge oyunu 
sahnelendi.

Ankara Çocuk Evleri Sitesi’nden 
çocukların bağlama ve türkülerle 
sunduğu müzik dinletisinin ardından 
çocuklar anlatılan masallarla eğlenceli 
vakit geçirdi.

Bakan Yanık’tan  
çocuklara masal

Dünya Kız Çocukları Günü’nü kutlayan 
Bakan Yanık, “Bugün kuruluşlarımızdaki 
kız çocuklarımızla bir araya geldik. 
Hayallerini konuştuk onlarla. Masallar 
dinledik, masallar anlattık. Gelecek 
heyecanları gözlerindeki pırıltıda 
saklıydı. Mutlu olduk.” diye konuştu.

Çocukların yaptığı ebru ve ıhlamur 
baskı çalışmalarını izleyen Bakan 
Yanık, onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi 
ve çocuklara “Hacivat-Karagöz gölge 
oyunu” hediye etti.

Ayrıca, okulların açılması dolayısıyla ihtiyaç sahibi hanelerdeki çocukların eğitim 
masraflarının karşılanması ve eğitimlerinin desteklenmesi amacıyla  Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına toplam 186 milyon TL kaynak aktarıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocukların öncelikle ailelerinin yanında 
desteklenmesini hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri için aile bütünlüğüne önem veriyoruz. Hedefimiz 
ekonomik nedenlerden dolayı çocuklarımızın ailelerinden uzakta büyümelerinin önüne 
geçmek ve ihtiyaçlarının karşılanarak aileleriyle bir arada yetişmelerini sağlamaktır. 
Bu doğrultuda  ihtiyaç sahibi ailelerimize Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti 
sunuyoruz. SED, her ay ailelerimizin hesaplarına düzenli yatırılıyor.”

İhtiyaç Sahibi 
Ailelerin 
Çocukları İçin 
Eylül-Ekim 
Aylarında Toplam 
340 Milyon 
TL Sosyal ve 
Ekonomik Destek 
Ödemesi Yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelerin 
çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) sağlıyor. 
Çocuklarının hem maddi hem de sosyal yönden akranlarıyla 
eşit fırsatlardan yararlanmasına imkan sağlayan SED, ailelerin 
hesaplarına her ay düzenli olarak yatırılıyor. Bu kapsamda 
Bakanlık  ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için Eylül - Ekim 
aylarında toplam 340 milyon liraya yakın SED ödemesi yaptı.

“çocuk saflığına
ve cesaretine” 

Bakan Derya Yanık

vurgu yapan “Bir İnci 
Masalı”nı anlattı.

Bakan Derya Yanık, Dünya Kız Çocukları 
Günü’nde Devlet Korumasındaki
Kız Çocuklarıyla Buluştu 
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın katılımıyla Çocuk Hizmetleri Genel 
Müdürlüğünce 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde Geleneksel Sporlar Gençlik 
ve Spor Kulübü’nde etkinlik düzenlendi. 
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Bakan Yanık, Sosyal ve Ekonomik 
Destek Alan Uşaklı Çocukları 
Ağırladı

Dünya Kız Çocukları Günü’nü 
kutlayan Bakan Yanık, 
“Bugün kuruluşlarımızdaki kız 
çocuklarımızla bir araya geldik. 
Hayallerini konuştuk onlarla. 
Masallar dinledik, masallar anlattık. 
Gelecek heyecanları gözlerindeki 
pırıltıda saklıydı. Mutlu olduk.” diye 
konuştu.

Çocukların yaptığı ebru ve ıhlamur 
baskı çalışmalarını izleyen Bakan 
Yanık, onlarla hatıra fotoğrafı 
çektirdi ve çocuklara “Hacivat-
Karagöz gölge oyunu” hediye etti.

Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, kentte 
SED hizmetinden yararlanan 32 çocuk için Ankara’ya 
gezi düzenlendi.

SED ile desteklenen çocukların akranları gibi sosyal, 
kültürel ve sportif faaliyetlere katılabilmesi, onlarla eşit 
fırsatlardan yararlanması amacıyla planlanan gezide 
çocuklar ilk kez başkent Ankara’yı görme heyecanı 
yaşadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Uşak’tan gelen 
küçük misafirlerini Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor 
Kulübü’nde ağırladı. Çocuklarla ekmek arası köfte 
ekmek yiyen Bakan Yanık, onlarla tek tek ilgilendi, 
fotoğraf çektirdi.

Bakan Yanık ve çocuklar kulüpte düzenlenen ok atma 
etkinliğine de katıldı. 

Bakanlığın YouTube kanalından yayınlanan söyleşiye Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü 
Zeliha Sağlam,  Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı ve Bilgisayar ve Öğretim 
Teknolojileri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Ferhan Odabaşı ile  Sivas Cumhuriyet 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve  Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği 
(DİBAMDER) Başkanı  Prof. Dr. Tuncay Dilci katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların risklerden korumasına yönelik yürüttüğü 
çalışmalar kapsamında, ailelere rehberlik etmek amacıyla düzenli olarak “Çocuk Dostu 
Söyleşiler” hazırlıyor. Her bir bölümde, çocukların büyüme sürecindeki olası risklerin ele 
alındığı yayınlarda, uzman konuklar görüşlerini ve değerlendirmelerini paylaşıyor.

Önemli konu başlıklarının ele alındığı söyleşi ve serinin diğer yayınları,  Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı YouTube kanalından izlenebiliyor.

Çocuk Dostu 
Söyleşiler’in 
Konusu: “Dijital 
Bağımlılığın 
Önlenmesinde 
Ebeveynlere 
Öneriler”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan “Çocuk Dostu 
Söyleşiler”in Eylül ayı yayınının konusunu “Dijital Bağımlılığın 
Önlenmesinde Ebeveynlere Öneriler” oluşturdu.
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Çocuk Evlerinde 
Geleceğin 
Şampiyonları 
Yetişiyor

Aile ve Sosyal Hizmetler  Bakanlığının  
Çocuk Evlerinde koruma ve bakım 
altında bulunan 7-12 yaş grubundaki 
çocukların spor yapma kültürünün 
geliştirilmesi, sporun geniş kitlelere 
yaygınlaştırılması, çocukların sporla 
tanıştırılması ve spora başlama yaşında 
olan yetenekli çocukların tespit edilmesi 
amacıyla uygulanan proje kapsamında  
81 ilde tarama yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 
tesislerde yapılan test ve ölçümler 
sonucu, 38 olimpik branşta çocukların 
hangi spora yatkın olduğu belirlenerek, 
her bir çocuk için “Spor Karnesi” hazırlandı. 
Tarama sonucu spora yetenekli olduğu 
tespit edilen 2769 çocuk başarılı oldukları 
branşlara yönlendirildi.

Bakanlığın Çocuk 
Evlerinde yetişen 
çocuklardan 14’ü 
milli takımlarda spor 
yapıyor.

Devlet korumasında 
yetişmiş milli sporcular, 
ulusal ve uluslararası 
yarışmalarda 
kazandıkları 
madalyalarla
gurur yaşatıyor.

13 bin 341 
2,394
2,293

Çocuk 
Evlerindeki 

çocuktan 

’ü lisanslı
spor yapıyor, 

’ü ise lisanssız olarak
sporla ilgileniyor.   
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G E N E L  M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 

Engelli ve Yaşlı
Hizmetleri

Emine Erdoğan 
Hanımefendi ve Aile ve 
Sosyal Hizmetler Bakanı 
Derya Yanık, “Küresel 
Krizler: Pandemi, 
Yaşlılar ve Dayanışma” 
Konferansında Yaşlılarla 
Bir Araya Geldi

FAALİYETLER

Emine Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, yaşlılığın nasıl tanımlandığının, 
cevaplanması gereken çok önemli bir soru olduğunun altını çizerek, bu cevabın 
kültürden kültüre değiştiğini anlattı. Erdoğan, “Bizim cevabımız, ülkemizde sağlanan 
örnek başarıda kendini aşikar ediyor. Bu dar zamanlarda, büyüklerimize sarılmamızda, 
inancımızın, kültürümüzün ve medeniyet değerlerimizin derin kökleri vardır. Bugün 
dünyada gittikçe yalnızlaşan ve adeta tecrit halinde yaşayan yaşlı bir nüfus var. 
Yaşlılık bizde tedavülden kalkmak değil, hürmet makamına oturmak demektir. Aile 
bağlarımızın modern dünyanın sert rüzgarlarına karşı hala ayakta olması, en önemli 
dayanak noktamızdır. Bu bağı her zamankinden daha da güçlü kılmamız gerekiyor” 
dedi.

Emine Erdoğan Hanımefendi ve Aile 
ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya 
Yanık, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü 
dolayısıyla Ankara Üniversitesi 
Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve 
Araştırma Merkezince (YAŞAM) 
Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleştirilen, “Küresel Krizler: Pandemi, 
Yaşlılar ve Dayanışma Konferansı’’’nda yaşlılarla bir araya geldi. 
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2025 yılında yüzde 11, 

2030 yılında yüzde 12,9

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı konuşmada,  
nüfus tahminlerine göre yaşlı nüfus oranının

olması öngörüldüğünü belirterek,

“ Bu tablo, neden yaşlanma konusunda etkili politikalar içeren bir vizyona sahip olmamız 
gerektiğini çarpıcı şekilde ifade ediyor. Bizler, nüfusumuzu genç ya da yaşlı diye 
kategorize etmek yerine, ‘dinamik nüfus’ olarak tanımlamak hedefindeyiz. Bu nedenle 
aktif ve sağlıklı yaşlanmayı önemli buluyor, çalışmalarımızı bu yönde geliştirmeye 
çalışıyoruz. Büyüklerimizin toplumsal yaşama aktif katılarak sosyal, kültürel ve ekonomik 
haklarından taviz vermeden hayatlarını idame ettirmeleri için politikalar geliştiriyoruz” 
dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya 
Yanık, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü 
dolayısıyla Ankara Seyranbağları 
Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon 
Merkezini ziyaret etti.

Bakan Yanık, Turkcell ile yapılan protokol 
kapsamında oluşturulan Dijital Bahar 
Odası’na geçerek huzurevi sakinleriyle 
tabletten tavla oynadı. İstanbul’daki 
Maltepe Huzurevinde kalan yaşlılarla 
görüntülü görüşen Yanık, bir süre 
sohbet ettiği huzurevi sakinleri 
nezdinde bütün yaşlıların 1 Ekim Dünya 
Yaşlılar Günü’nü kutladı. 

Buradan huzurevi bahçesinde oluşturulan bocce oyun alanına geçen Yanık, bir süre 
oyunu oynadı, ardından yaşlılardan oluşan iki takım arasındaki mücadeleyi takip 
etti. Yanık, maç sonunda günün anısına iki takıma da dostluk kupası takdim etti. 
Huzurevi sakinleriyle bahçedeki programda bir araya gelen Yanık, tek tek ilgilendiği 
yaşlılara hediye verdi. Yanık, huzurevi sakinlerinden Abbas Kemal Arslan’ın kaleme 
aldığı “Huzurevinde Yaşam” şiirini ve Ahmet Münir Acuner’in saz çalıp söylediği 
türküleri dinledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Derya Yanık, Dünya 
Yaşlılar Günü’nde Huzurevi 
Sakinleriyle Bir Araya Geldi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, yaşlı hizmetleri alanında faaliyet gösteren 
merkezi ve yerel kurumların hizmet kalitesini iyileştirmek amacıyla “Yaşlılar İçin Gündüz 
ve Evde Bakım Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi (YAGEP) “ hayata geçirilecek. Aile ve 
Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, YAGEP ile ilgili yaptığı açıklamada, yaşlılara yönelik 
kaliteli ve sürdürülebilir hizmetin öncelikli politikaları arasında yer aldığını söyledi.

Proje ile yaşlılar için “aktif ve bağımsız bir yaşam” hedeflendiğini dile getiren Bakan 
Yanık, “Projenin amacı kaliteli evde bakım ve gündüz bakım hizmetlerine odaklanarak 
yaşlılar için sosyal ve sağlık bakım sistemlerinin sürdürülebilirliğini ve verimliliğini 
artırmak, merkezi ve yerel kurumların kurumsal kapasitesini artırarak aktif yaşlanmayı 
desteklemektir. Projeyle, evde bakım ve gündüz bakımına odaklanarak yaşlı 
hizmetleri alanında faaliyet gösteren merkezi ve yerel kurumların hizmet kalitesini 
iyileştirmeyi amaçlıyoruz.” dedi.

Bakan Yanık, AB ve Türkiye tarafından finanse edilecek YAGEP’e yönelik ilk raporlamaların 
yapıldığını kaydederek, “Teknik hazırlıkların tamamlanmasının ardından 2022 yılı 
başlarında uygulamaya geçmesi hedeflenen projenin uygulama sürecinin ilk 6 ayında 
Yaşlı Bakım Modeli’nin (YBM) ve raporların hazırlanması ve araştırmalar, sonraki 2 yılda 
ise eğitimlerin ve 10 ilde pilot uygulamaların yapılması öngörülmektedir.” diye konuştu.

Bakan Yanık, projenin pilot uygulamasının Sinop, Trabzon, Ankara, Çanakkale, İzmir, 
Muğla, Antalya, Gaziantep, Sakarya ve Malatya’da yapılacağını, daha sonra ise ülke 
geneline yaygınlaştırılacağını,  projenin uygulanacağı illerin, yaşlı nüfus oranı, bölgesel 
dağılım, gündüz bakım kuruluşlarının varlığı kriterlerine göre belirlendiğini aktardı.

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı, 
Yaşlılara Yönelik 
Hizmetlerin Kalitesini 
YAGEP’le Artıracak

“Proje ilk etapta
10 ilde başlayacak”
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530 bin 
vatandaşa

963 milyon 172 bin TL 

“evde bakım yardımı” 

“evde bakım yardımı” 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan 
engelli vatandaşlara ve ailelerine 
ekonomik destek sağlamak 
amacıyla yapılan evde bakım 
yardımı ödemelerinin hesaplara 
yatırılmaya başlandığını açıkladı. 

Bakan Yanık, bakıma ihtiyacı 
olan engelli bireylerin aileleri 
yanında desteklenmelerinin 
öncelikli hedeflerden biri 
olduğunu belirterek, evde bakım 
yardımı kapsamında hak sahibi 
başına aylık 1797 lira 97 kuruş 
ödeme yapıldığını hatırlattı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sultangazi Belediyesi tarafından Mimar Sinan 
Şehir Ormanı İzcilik Kampı’nda düzenlenen “Hoş Geldiniz Ulu Çınarlarımız” Programında, 
Sultangazi Huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. 

Programda yaptığı konuşmada Bakan Yanık, her fırsatta çocuklarla gençlerle ve yaşlılarla 
bir araya gelmeye çalıştıklarını belirterek, “Çocukluk bir gelecek ifade etmesi bakımından 
önemli. Çocuklardan onlarla bir arada olduğumuz küçücük zamanlarda bile çok ilginç şeyler 
öğreniyoruz. Bir gelecek projeksiyonu alıyoruz, enerji alıyoruz. Gençlik zaten başlı başına 
bir değer, kıymet ama yaş almış büyüklerimizle bir araya geldiğimizde bütün bir hayatın, 
tecrübenin özetini dinlemek muazzam önemli, katkı veren ve insanı geliştiren bir şey” dedi. 

Etkinlikte, huzurevi sakinlerinden Şevkiye Tuna’nın 76’ncı doğum günü, pasta kesilerek 
kutlandı.

Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen 

yapıldığını söyleyen Bakan Yanık, “Bakıma ihtiyacı olan engelli 
vatandaşlar ve aileleri için toplam

ödemelerini hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli 
vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: “Bakıma 
İhtiyacı Olan Engelli Vatandaşlar ve Aileleri İçin 
Toplam 963 Milyon TL Evde Bakım Yardımı Ödemelerini 
Hesaplara Yatırıyoruz”

Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Derya Yanık, 
Sultangazi’de Huzurevi 
Sakinleriyle Bir Araya 
Geldi
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Bakan Yanık, huzurevleri ve bakım 
kuruluşlarında yaşlıların ihtiyacına en 
uygun şekilde hizmet vermeye devam 
edeceklerini vurgulayarak, “Maddi 
imkanı bulunmayan ve bakanlığa bağlı 
huzurevlerinde kalan bakıma muhtaç 
yaşlıların bütün masrafları devlet 
tarafından karşılanırken, bu kapsamda 
3 bin 916 kişi ücretsiz bakım hizmeti 
alıyor. Ayrıca 2023 yılsonuna kadar 
1.720 kapasiteli 18 yeni ve 600 kapasiteli 
renove edilen 5 huzurevimizle toplamda 
2 bin 320 kapasiteli 23 huzurevini 
hizmete açacağız” dedi.

“3 bin 916 kişi ücretsiz 
bakım hizmeti alıyor”

Bakan Yanık, “Eylül 2021 itibarıyla bakanlığımıza bağlı 16 bin 509 kapasiteli 163 huzurevinde 
yaklaşık 14 bin kişiye hizmet sunuluyor. Ayrıca 17 bin 508 kapasiteli özel 267 huzurevinde 
11 bine yakın, 3 bin kapasiteli diğer kamu kurumlarına ait 21 huzurevinde 2 bin 400 yaşlının 
bakımı gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda halihazırda bakanlığımıza bağlı ve özel toplam 451 
huzurevinde 27 bin 113 kişi kalıyor” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya 
Yanık, bakanlık olarak yaşlıları hayatın her 
alanında desteklemenin, aile ortamında, 
huzurlu, mutlu, güvenli ve sağlıklı bir 
yaşam sürmelerini sağlamanın asli 
görevleri olduğunu söyledi. 

Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Derya Yanık: “2023 
Yıl Sonuna Kadar Toplamda 
2 Bin 320 Kapasiteli 
23 Huzurevini Hizmete 
Açacağız”
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Öte yandan, yaşlıların yaşamlarını 
kendi evlerinde, ailelerinin yanında 
sürdürebilmeleri için yerel yönetimlerin 
evde bakım ve gündüzlü bakım 
hizmetlerini desteklemek için 2016 
yılında uygulamaya başlanan Yaşlı 
Destek Programı  (YADES) Projeleri 
ile 2020 yılı projeleri de dahil 5 yılda 
toplam 33 milyon lira finansman desteği 
sağlandı. 16 ilde 40 farklı proje ile 47 bin 
822 hanedeki yaşlı vatandaşa ulaşılarak 
evde bakım, psiko-sosyal destek ve 
kültürel faaliyet hizmetleri sunuldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 
aile odaklı planlanan yaşlı bakım 
hizmetleri, değişen demografik yapıya 
göre güncellenerek geliştirildi.

Yaşlılara yönelik verilen hizmetler, 
kurumdan ziyade kişinin bulunduğu 
mekanda verilmesi şeklinde planlandı. 
Bu kapsamda, aile yanında bakımı 
destekleyen “Bütünleşik Bakım 
Hizmetleri Modeli” hayata geçirildi. Bu 
modelle, yaşlının ihtiyacına göre, hem 
kurumsal bakım hem evde destek hem 
de gündüz bakım uygulamaları yapıldı.
Yaşlıların aileleri yanında bakım hizmeti 
almalarını sağlamak üzere öncelik verilen 
“Evde Bakım Yardımı” kapsamında, yaşla 
birlikte ortaya çıkan engellilik durumları 
göz önüne alınarak bu yıl ocak-eylül 
döneminde 60 yaş ve üzeri 132 bin 
yaşlıya destek verildi.

2021 yılı temmuz-aralık dönemi için 
1797 lira 97 kuruşa çıkarılan evde bakım 
yardımı kapsamında, bakıma muhtaç 
engelli yakınının bakımını üstlenen 530 
bin vatandaş, her ay nakdi ödemeyle 
desteklendi. Destek sağlanan 530 bin 
kişinin 132 binini 60 yaş ve üzeri kişiler 
oluşturdu.

Evde Bakım Yardımı 
Kapsamında 60 Yaş ve Üzeri 
132 Bin Yaşlıya Destek Verildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık,  
Gündüz Yaşam Merkezlerinin, 2018 yılından 
itibaren ülke genelinde yaygınlaştırıldığını 
belirterek, “Bu yıl itibarıyla 76 ilde toplam 
127 Gündüz Yaşam Merkezimizle gündüz 
bakım hizmeti veriyoruz. Ayrıca Antalya, 
Aydın, Adana, Bursa, Mersin, Kars, Yalova 
ve İstanbul’da 2 tane olmak üzere toplam 
9 adet Engelli Gündüz Yaşam Merkezinin 
bu yıl içerisinde faaliyete geçmesi için 
çalışmalarımız sürüyor. Gündüz Yaşam 
Merkezleri modelini yaygınlaştırmaya 
devam ediyoruz” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Derya Yanık : “9 
Adet Engelli Gündüz Yaşam 
Merkezinin Bu Yıl Faaliyete 
Geçmesi İçin Çalışmaları 
Başlattık”

Gündüz Bakım Hizmeti; engelli bireylerin, yaşam kalitesinin artırılması ve sosyal hayata aktif 
katılımlarına katkı sağlanması amacıyla hayata geçirildi. Ülke genelinde faaliyet gösteren 
127 Gündüz Yaşam Merkezinde, zihinsel, bedensel engelliler, otizmli bireyler olmak üzere ilin 
ihtiyaçları kapsamında farklı engel gruplarına gündüz bakım hizmeti veriliyor. Gündüz bakım 
hizmeti kapsamında; engelli bireyler Gündüz Yaşam Merkezlerinden haftada 40 saate kadar 
yararlanabiliyor. Gündüz Bakım Merkezlerinde, öz bakım becerilerinin kazandırılması, müzik, 
resim, el sanatları gibi uygulamalar yapılıyor. Merkezlerde yürütülen hizmetlerle engelli 
bireylerin zihinsel ve duyusal olarak desteklenerek günlük yaşam becerilerinin korunması ve 
engelliliğin sebep olduğu olumsuz etkilerin azaltılması amaçlanıyor. Aynı zamanda engelli 
ailelerine yönelik danışmanlık, rehberlik hizmetleri ile dayanışma ve bilgilendirme çalışmaları 
da yürütülüyor. Gündüz Yaşam Merkezlerinde geçici yatılı bakım hizmeti sağlanmıyor.

Gündüz Bakım Hizmeti 
Nedir?
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Covid-19 tedbirlerine devam edilecek

Rehbere göre, resmi ve özel engelli bakım kuruluşları ile huzurevleri ve yaşlı bakım ve 
rehabilitasyon merkezlerinde normalleşme dönemi ile sürdürülen maske, mesafe ve temizlik 
tedbirleri başta olmak üzere tüm Covid-19 tedbirlerine devam edilecek.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
“Engelsiz Bilişim Kamu Hizmet Ödülü” 
Kategorisinde “Dijital Erişilebilirlik Çalışmaları” ile 
Ödüle Layık Görüldü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü iş birliği 
ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “Biltevt2021: Uluslararası 
Engelsiz Bilişim 2021 Kongresi”  yapıldı. Biltevt2021: Uluslararası Engelsiz Bilişim 2021 
Kongresi kapsamındaki 2021 Engelsiz Bilişim Ödülleri Töreninde “Engelsiz Bilişim Kamu 
Hizmet Ödülü” kategorisinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetler 
Genel Müdürlüğü “Dijital Erişilebilirlik Çalışmaları” ile ödüle layık görüldü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli 
ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 
Covid-19 salgını sürecinde, Bakanlığa bağlı 
resmi ve özel tüm engelli ve yaşlı bakım 
kuruluşlarındaki aşı uygulama süreci 
ve normalleşme sürecinde kuruluşların 
alması gereken önlemlere ilişkin yeni bir 
koronavirüs rehberi hazırladı. Kuruluşlara 
yönelik hazırlanan Koronavirüs Rehberi 
tüm illere gönderildi.

Rehberde, Şubat 2021 itibariyle başlatılan aşılama seferberliği kapsamında kuruluşlarda 
kalan engelliler, yaşlılar ve personelin aşılandığı bildirildi. Bu kapsamda Şubat 2021’de 
ilk doz aşılar, Mart 2021 ayında ikinci doz aşıların tamamlandığı belirtilerek, kuruluşlarda 
aşılama sonrası geçilen normalleşme sürecinde bazı uygulamalara son verildiği, aşılamaya 
rağmen bazı tedbirlerin tüm kuruluşlarda devamının sağlandığı kaydedildi.

Üçüncü doz aşı uygulamasının, Temmuz-Ağustos aylarında engelli ve yaşlı bakım 
kuruluşları genelinde gerçekleştirildiği bildirilerek, salgın ile mücadele sürerken, toplumsal 
yaşamın farklı alanlarında alınan tedbirlere ek olarak kuruluşlardaki bazı tedbirlerin yeniden 
hatırlatılması ve güncellenmesi ihtiyacının olduğu ifade edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığından 
Kuruluşlardaki Aşı Uygulama 
Süreci ve Alınması 
Gereken Önlemlere İlişkin 
Koronavirüs Rehberi

2021 Engelsiz 
Bilişim
Ödülleri 
7 Kategoride
Verildi



Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel MüdürlüğüEngelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü48 49

“Beni Fark Et”
Projesiyle Devlet 
Korumasında Yetişen 
Çocuklara Otizm 
Taraması Yapılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi iş birliğinde, 
otizmli çocukların erken dönemde fark edilip uygun eğitim, tedavi ve rehabilitasyona 
yönlendirilmesi amacıyla “Beni Fark Et Projesi” başlatıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çocuk 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi iş birliğiyle korunma 
ve bakım altında yetişen çocuklara otizm taraması yapılması amacıyla başlatılan projeyle, 
Ankara Çocuk Evlerinde çalışan 164 sağlık ve bakım personeline otizm spektrum 
bozuklukları ve gelişimsel bozukluklar konusunda eğitim verildi.

Personel eğitiminin tamamlanmasının ardından, Gülhane Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde çalışan gönüllü doktorlar tarafından yürütülen proje kapsamında, ilk etapta 
Ankara’da devlet korumasındaki 18 aylıktan 6 yaşına kadar çocukların otizm taramalarına 
başlandı. Taramalar sonucunda, otizm tanısı alan ya da otizm konusunda riskli bulunan 
çocukların takibi, proje sorumlusu hekimler tarafından yapılacak.

“Beni Fark Et” ile otizmli olduğu tespit edilen çocukların, uyumsal becerilerinin 
geliştirilmesine yönelik gerekli çalışmaların yapılması açısından, meslek personeline ve 
bakım personeline farkındalık kazandırılması hedefleniyor.

İlk etapta, Ankara’da Çocuk Evleri ve Çocuk Evleri Siteleri’nde devlet korumasında 
yetişen çocuklara yapılan taramalar, Ekim ayı sonunda tamamlandı. Proje; ülke genelinde 
yaygınlaştırılarak Çocuk Evleri ve Çocuk Evleri Siteleri’nde kalan tüm çocukları kapsayacak.

Engelsiz Bilişim Eğitim Ödülü kategorisinde; Milli Eğitim Bakanlığı Özel 
Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Özel Eğitim Çocuk Dergisi, Anadolu 
Üniversitesi Engelsiz Açık Öğretim Fakültesi, Uzaktan Eğitimde Engellilere Yönelik 
Uygulamalarıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Engelli Bireylerde Varlıklar Arası İlişkiler 
Dijital Uygulamasıyla İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü İzmir EBA İçerik Geliştirme Ekibi.

Engelsiz Bilişim Jüri Özel Ödülü kategorisinde; Görme Engelliler İçin 
Dokunsal Eğitim Materyalleri ve Sesli Haritalar Projesi ile Manisa Yunusemre Şehit Fatih 
Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı ev sahipliğiyle Aydın 
Adnan Menderes Üniversitesi.

Engelsiz Bilişim Kamu Hizmet Ödülü kategorisinde; Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdürlüğü “Dijital Erişilebilirlik 
Çalışmaları”.

Engelsiz Bilişim Sosyal Sorumluluk Projesi Ödülü kategorisinde; 
Sesli Betimleme Derneği Betimleme Kumbarası Projesi, İstinye Üniversitesi Yönetim Bilişim 
Sistemleri Bölümü Hairezmi Daha Erişilebilir Bir Dünya İçin Yapay Zeka Projesi.

Engelsiz Bilişim Öğrenci Projeleri Ödülü kategorisinde; Atatürk 
Üniversitesi Uyarlanabilir Erişilebilir Web Sayfası Eklentisi, Torbalı Kazımpaşa Ortaokulu 
Güzelbahçe Ali Bayırlar İlkokulu Bir Kardeşlik Masalı Projesi.

Engelsiz Bilişim Özel Sektör Ödülü kategorisinde; Alternatif Bank 
Engelsiz Alternatif Bank.

Engelsiz Bilişim Web Sayfası Ödülü kategorisinde; Akdeniz Üniversitesi 
Sarper Arıkan Uygulama Akademisi.

Kongrede açılış konuşmalarının ardından 2021 Engelsiz Bilişim Ödülleri sahipleriyle buluştu. 
7 kategoride ödül almaya hak kazananlar şöyle:
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29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı Huzurevlerinde 
Coşkuyla Kutlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli 
ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne 
bağlı huzurevlerinde Cumhuriyetin 
ilanının 98. yılı coşku ile kutlandı. 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. 
yılında huzurevleri sakinleri ellerinde Türk 
bayrakları ile pandemi koşullarına uygun 
bir şekilde,  maske ve mesafeye dikkat 
ederek kutlama töreni düzenledi. 

Huzurevlerinde kalan yaşlıların ” İkinci 
Bahar” olarak adlandırdıkları resim 
sergilerinde, el emeği, göz nuru ile 
ürettikleri resimleri, ahşap, cam ve yağlı 
boyamalardan oluşan ürünleri ziyarete 
açıldı. 

29 Ekim Cumhuriyet coşkusu, 
huzurevi yaşlılarından oluşan müzik 
korosunun, marşlar ve yöresel türküleri 
seslendirmesinin ardından sona erdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ürdün Sosyal Kalkınma Bakanı Ayman 
Almuflih’i Bakanlık’ta ağırladı. Bakan Yanık, Türkiye’nin engelli ve özel ihtiyaç sahibi 
kişilere sağladığı hizmetler konusundaki tecrübelerini Bakan Almuflih ile paylaştı. Bakan 
Yanık ile yaptığı görüşmenin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve 
Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç ile bir araya gelen Bakan Almuflih, Ankara’nın 
Pursaklar ilçesinde bulunan Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini 
ziyaret etti. Merkezdeki resim atölyesi, sabun atölyesi gibi iş ve meşguliyet atölyelerini 
gezen Almuflih, Genel Müdür Koç’tan sunulan hizmetlere ilişkin bilgi aldı.

Özel bir bakım merkezine de ziyaret gerçekleştirilen Almuflih ve beraberindeki heyete 
Genel Müdür Koç, sunulan hizmetler ve Bakanlık ile özel bakım merkezleri arasındaki 
ilişkilere dair bilgi paylaşımında bulundu. Koç, engellilerin istihdamı ve engellilere 
sunulan hizmetler kapsamında kontrol mekanizmaları, teşvik ve yaptırımlara ilişkin 
soruları cevapladı.

Almuflih ise Ürdün’deki bakım merkezleri ve sosyal hizmetlere dair örnekleri aktararak, 
ülkelerinde daha iyi hizmet sağlamak için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Ürdün Sosyal Kalkınma Bakanı Ayman Almuflih’ten 
Türkiye’deki Engelli Bakım Kuruluşlarına Ziyaret
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G E N E L  M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 

Kadının
Statüsü

Kadın Kooperatifleri İç 
Anadolu Bölgesi Buluşması 
Gerçekleştirildi

Kültürümüzde, 
geleneklerimizde 
zaten var olan 
kooperatifçiliği, 
çağın gereklerini 
dikkate alarak, 
farklı bir boyuta 
taşıdık. 

Bakan Derya Yanık, kadın kooperatifçiliği alanında 
iş birliğini artırmak, farkındalık oluşturmak 
ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla 
düzenlenen Kadın Kooperatifleri İç Anadolu 
Bölgesi Buluşmasına katıldı. Program, Ankara’da 
yüz yüze Aksaray, Çankırı, Eskişehir, Karaman, 
Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, 
Sivas ve Yozgat’da çevrimiçi olmak üzere 13 ilden 
temsilcilerin katılımıyla gerçekleşti. 

Bakan Yanık, programda yaptığı konuşmada, Aile 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, ana çalışma 
alanlarından birinin nüfusun yarısını oluşturan 
kadınları odağına alan faaliyetler olduğunu söyledi. 
Bakan Derya Yanık, gerek kadınların toplumsal 
görünürlüğünün artırılması, gerekse sosyal ve 
ekonomik açıdan kadınların güçlendirilmesi 
gibi birçok faaliyetin ve geliştirilen politikaların 
temelinde kadınlara yönelik desteklerin yer 
aldığını belirtti. Söz konusu destek ve politikaların 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 
“Kooperatifçiliği sadece kadınlara bir destek 
modeli olarak görmüyoruz, belki önümüzdeki 
süreçte ülkemizin ekonomisine katkıda 
bulunmak açısından da önemli bir çalışma 
olarak görüyoruz” dedi.

sadece doğrudan yardım olarak düşünülmemesi 
gerektiğini vurgulayan Yanık, sözlerine şöyle 
devam etti:

“Yeni gelişen teknolojik imkânlardan da 
faydalanarak, dünyaya sunacağımız bir 
model kurguladık. İş birliği, dayanışma ve 
karşılıklı tecrübelerden öğrenmeyi sağlayan 
kooperatifçiliği, kadınların önemli başarı hikâyeleri 
yazabilecekleri bir formata dönüştürdük. Dolayısıyla 
kooperatifçiliği sadece kadınlara bir destek modeli 
olarak görmüyoruz, ülkemizin belki önümüzdeki 
süreçte ekonomisine katkıda bulunmak açısından  
da önemli bir çalışma olarak görüyoruz.”
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sürece her kadın bu sinerjinin bir parçası 
olabilir. Desteklendiğinde ise ciddi 
düzeyde artı değer katar” ifadelerini 
kullandı.

Bakan Derya Yanık, kadın girişimcilere 
verilen kredi desteklerinin geri dönüş 
oranının yüzde 95 olduğunu, sadece bu 
oranın bile kadınlara küçük bir destek 
sağlandığında bunu katma değere 
dönüştürme kabiliyetlerinin ne kadar 
yüksek olduğunu gösterdiğini dile 
getirdi.

Üreten Kadınlar Projesi’nin verimli ve 
kadınlara faydalı bir proje olduğunun 
altını çizen Bakan Yanık, “Kadın 
girişimciliğini geniş bir yelpazede teşvik 
eden bu proje, ülkemizin 7 bölgesine 
yayılmış kapsayıcı bir projedir. Bu haliyle 
erişilebilirliği ve faydası da ileri düzeyde 
olacak. Sonuçlarını da bu anlamda 
büyük bir heyecanla bekliyoruz. 

Halkbank, tecrübesi ve vizyonunda kendi işini kuran veya kurmak isteyen kadınlarımızın yarattığı 
sinerjiyi doğru kanalize etmiş durumda. Böylelikle ülkemizin istihdam ve girişimcilik çıtasının 
yükselmesine katkı sunmuş oluyorlar.” şeklinde konuştu.

Emine Erdoğan 
Hanımefendi ve Bakan 
Derya Yanık “Halkbank 
Üreten Kadınlar Türkiye 
Zirvesi”ne Katıldı

Emine Erdoğan Hanımefendi ile Aile 
ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya 
Yanık, Halkbank Genel Müdürlüğünce 
düzenlenen “Halkbank Üreten Kadınlar 
Türkiye Zirvesi”ne katıldı. 

Kadınlar artık potansiyellerini açığa 
çıkaracak, hayallerini gerçekleştirecek 
imkanlara daha kolay erişmeye başladı.

‘‘

‘‘

Emine Erdoğan Hanımefendi’nin programda 
yaptığı konuşmada, Türkiye’nin dört bir 
yanından azmiyle, fikriyle ilham veren 
kadınlarla bir arada olmaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.

Sürdürülebilir kalkınmayı başarmayı isteyen 
her ülkenin, kadınların güçlenmesine büyük 
vurgu yaptığını belirten Erdoğan, “Çünkü 
kalkınma ancak kadınların hem ekonomik hem 
de sosyal olarak güçlenmesiyle mümkündür. 
Ekonomik ve sosyal güçlenme, birbirini 
tetikleyen ve büyüten unsurlar. Ülkemizin 
güzide kurumlarından Halkbank’ın bu konuya 
gösterdiği önem gerçekten büyük bir takdiri 
hak ediyor. Kadınların kendi işlerini kurmaları 
ve bu konuda cesaretlenmeleri için verdikleri 
krediler hayatları dönüştürüyor.” diye konuştu.

Emine Erdoğan, Türkiye’de ilk defa bir 
bankanın bünyesinde “Kadın Girişimci Bölüm 
Müdürlüğü” kurulduğu bilgisini aldığını 
aktararak, “Kadın girişimci ekosisteminin 
destekleniyor olmasını son derece umut 
verici buluyorum. Tabii kadınların ekonomik 
olarak güçlenmesi yalnızca para kazanmaları 
anlamına gelmiyor. Kadınlar, gelecek nesillerin 
yetişmesi ve ailenin idame ettirilmesinde 
en önemli aktörlerdir. Dolayısıyla kadınların 
güçlenmesi ve donanımlarını artırmaları, 
toplumu da şekillendiriyor. Yani güçlü kadınlar 
güzel bir geleceğin köprüleri haline geliyorlar. 
Bununla birlikte güçlü kadınların sayıca 
çoğalması, kadınlarla ilgili yaygın sorunların 

da önüne geçiyor. Kadına yönelik şiddet, 
insan haklarının korunması, fırsat eşitliği gibi 
konularda farkındalık artıyor” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya 
Yanık, programda yaptığı konuşmada, iş 
gücü piyasasında var olmanın ve ekonomik 
anlamda kendi ayaklarının üzerinde durmanın, 
Türkiye’nin şu anki şartlarında kadınlar 
için kolay ulaşılabilir hedefler arasında 
olduğuna işaret ederek, “Kadınların çalışma 
hayatındaki vizyonları genişlemiş, artık kendi 
işlerini kurmaya ve istihdam sağlamaya 
yönelmişlerdir. Kadınlar artık potansiyellerini 
açığa çıkaracak, hayallerini gerçekleştirecek 
imkanlara daha kolay erişmeye başlamışlardır. 

Ne mutlu ki artık çok daha fazla değer üreten 
ve güçlenen kadınlara tanık oluyoruz. Şu çok 
iyi bilinmelidir ki kasıtlı olarak engellenmediği 
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Bakan Yanık, burada yaptığı konuşmada, 
peygamberler şehri Kudüs’ü bir belde olmanın 
ötesinde, mukaddes bir davanın adı şeklinde 
tanımladı.

Kudüs’te ve Filistin topraklarında yaşanan 
işgal ve hukuksuzlukların yaklaşık 104 yıldır 
aralıksız devam ettiğini anlatan Bakan Derya 
Yanık, uluslararası hukuka aykırı şekilde İsrail’in 
uyguladığı adaletsizliklerin tüm dünyanın 
gözü önünde sahnelendiğini, buna dikkati 
çeken ve bugün Kudüs dostlarını buluşturan 
Hepimiz Meryemiz Platformunun kıymetli bir 
dayanışma örneği sergilediğini kaydetti.

Bakan Derya Yanık, “İsrail, 1967’den bu yana 
uluslararası hukuku hiçe sayarak yürüttüğü 
işgal politikası ve saldırılarla Filistin topraklarında 
tam bir utanç devleti olarak varlığını sürdürüyor. 
Dünya kamuoyunda demokrasi havariliğini ise 
kimseye bırakmıyorlar. 2018’de çıkardığı yasa 
ile resmi olarak bir apartheid devleti olduğunu 
da ilan eden İsrail, BM İnsan Hakları Evrensel 
Bildirgesi, Cenevre Sözleşmesi, Çocuk Hakları 
Sözleşmesi gibi uluslararası hukuk normlarına 

aykırı pek çok eylemi gerçekleştiriyor. Batı 
toplumları ise tüm bu yaşananlar karşısında ne 
yazık ki üç maymunu oynuyor.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 76. 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Toplantısında 
işgal, ilhak ve yasa dışı yerleşim politikalarına 
mutlaka ve derhal son verilmesi gerektiğini 
belirttiğini, 1967 temelinde başkenti Kudüs 
olan bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip 
bir Filistin Devleti’nin kurulmasının öncelikli 
hedefleri arasında olduğunu tüm dünyaya 
bütün açıklığıyla ilan ettiğini hatırlatan Yanık, 
kendilerinin de bu çözümün bir parçası 
olmak üzere, Filistin sorununu uluslararası 
arenaya ve bölgesel ilişkilere tüm yönleriyle 
taşıyan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın etrafında 
toplandıklarını, bu hassasiyet ve inançla 
Filistin’i ve Filistinlileri destekleyen her 
oluşuma gönülden destek vermeye, ortak 
olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Bakan Derya Yanık, “Kudüs’te gece-gündüz, 
yaz-kış demeden Mescid-i Aksa’yı bekleyen 
murabıt hanımlar gibi bizler de birer ‘Meryem’ 
olmak üzere, haksızlıklara itiraz etmeye devam 
ediyoruz. Filistinli kadınların arkasında duracak, 
onların haklı davasını tüm dünyaya taşımasına 
yardımcı olacağız. Her türlü uluslararası 
platformda, Filistin’in haklı davasını, Filistinli 
kadınların davasını dile getirmeye, savunmaya, 
gündem yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Bakan Yanık, bu hassasiyetle Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı görevine geldikten hemen 
sonra BM Güvenlik Konseyi üye ülkeleri, BM 
İnsan Hakları Konseyi üye ülkeleri ve İslam İş 
birliği üye ülkeleri başta olmak üzere toplam 
97 ülkeye gönderilen bir mektupla Filistin’deki 
işgale ve insanlık dramına karşı acilen harekete 
geçilmesi çağrısında bulunduğunu dile 
getirdi. 15 Haziran tarihli mektubunda İsrail’in, 
yaşam hakkı başta olmak üzere temel insan 
hakkı ihlalleri ve temel ihtiyaçlara erişimde 
uyguladığı kısıtlamalara dikkati çektiklerini 
aktaran Yanık, İsrail’in savaş suçları karşısında 
tüm kurum ve ülkelerin üzerlerine düşen 
tarihi, ahlaki ve hukuki sorumluluklarına vurgu 
yaptığını anlattı.

Bakan Derya 
Yanık, “Kudüs’ün 
Meryemleri 
Sönmeyen 
Kandillerdir 
Konferansı”na 
Katıldı

Bakan Yanık: “Uluslararası 
toplum, Filistinli siviller için 
bir koruma mekanizması 
kurmalıdır. Uluslararası Ceza 
Mahkemesi, işgal altındaki 
Filistin topraklarında işlenen 
insanlık ve savaş suçlarına ilişkin 
gerekli incelemeleri başlatmalı 
ve ivedilikle sorumluları 
yargılamalıdır. Filistinlilerin 
yaşam ve mülkiyet hakları başta 
olmak üzere tüm temel hak ve 
hürriyetleri korunmalı, güvence 
altına alınmalıdır. Filistinlilere 
derhal ve engelleme olmadan 
insani yardım sağlanması için 
-ki biliyorsunuz insani yardımın 
bütün yolları kapatılmıştı- İsrail’in 
Gazze Şeridi’ne giriş-çıkışlara 
yönelik yasak ve kısıtlamaları 
sona erdirilmelidir. Yasa dışı yıkım 
ve tahliyeler durdurulmalı, zorla 
yerinden edilen Filistinlilerin 
evleri iade edilmeli, ibadet 
hürriyetine getirilen kısıtlama ve 
yasaklara son verilmeli, Filistinli 
mültecilerin evlerine geri dönme 
hakları sağlanmalıdır.”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Derya Yanık, Hepimiz Meryemiz 
Platformu tarafından düzenlenen 
‘Kudüs’ün Meryemleri Sönmeyen 
Kandillerdir’ Konferansının 
açılışında konuştu.
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İkinci hedeflerinin organik tarım olduğuna ve bunun için harekete geçtiklerine işaret eden Varol, 
“Bu yıl organik tarıma geçişte ikinci yılımız. Artık seneye topraklarımız bize tamamen yüzde yüz 

organik domateslerimizi verecek. Biz de artık 
etiketlerimize organik logosunu basabileceğiz. 
Bu sayede de Türkiye’de ilk defa organik salça 
üreten kooperatif olacağız.” dedi.

Hedeflerinden birinin de ilerleyen dönemde ata 
tohumlarıyla ürün almak olduğunu vurgulayan 
Varol, “Hedeflerimizden biri de ata tohumlarımızı 
tekrar yaygınlaştırmak. Onunla ilgili çalışmalar 
yapıyoruz. Orijinal Ayaş domatesinden 
domates suyu üretmeyi hedefliyoruz. Şu an 
domates salçası ve domates püresi üretiyoruz.” 
ifadelerini kullandı.

Zehra Varol, girişimci Türk kadınlarına örnek 
olmak istediklerini belirtti. Tarih boyunca Türk 

kadının her zaman üretimin içinde aktif yer aldığını ifade eden Varol, “Kadınlar, her zaman üretimde 
yer almalı. Korkmadan girişimci olmalı. Çünkü Türk kadını üretimde olmazsa ülke kalkınamaz. 
Kadınlar birlik içinde girişimde bulunmalı ve üretime dahil olmalı” değerlendirmesinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı’nın destekleriyle, 
kadınların istihdamına 
katılımını arttırmak ve 
kadınların güçlenmesini 
sağlamak açısından önemli 
bir rol oynayan kadın 
kooperatiflerinin ürünleri, iç 
piyasanın yanı sıra Avrupa 
pazarında da ilgi görüyor. 
Ankara’nın Ayaş ilçesinde 11 
girişimci kadın, kurdukları 
kooperatif ile ürettikleri 
salçaları ihraç ederek Avrupa 
sofralarını tatlandırıyor.

Türk Kadınlarının Ürettiği Ev Salçaları Avrupa 
Pazarında İlgi Görüyor

HABERLER

Ayaş Akkaya Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Zehra Varol, kadınların tarlada üretimin 
her alanında çalıştığını belirterek, zamanla bu emeği daha etkin nasıl kullanabileceklerini 
düşündüklerini söyledi.

Varol, bölgelerinde üretilen domateslerle ev yapımı salça yapmak için yola çıktıklarını dile 
getirerek, “Kooperatifimizin ilk projesi olarak, kendi yetiştirdiğimiz Ayaş domateslerinden 
yöresel ev salçası yapmak için tesisimizi kurduk. Şu andaki üretimimizin tamamı kooperatif 
ortaklarının kendi tarlalarından elde edilen domateslerle yapılıyor, ancak yetmediği zaman 
Ayaş çiftçisinden temin ediyoruz” dedi. Pazar kapasitesinin her geçen gün genişlediğini 
vurgulayan Varol, ilk olarak iç piyasada hizmet verdiklerini ama 2020 itibarıyla yurt dışına 
da açıldıklarını söyledi.

Varol, “İhracat belgemizi aldık. Hollanda’ya bir parti gönderdik, beğenilmesi üzerine ikinci 
sevkiyatımızı gerçekleştirdik. Küçük sevkiyatlar olsa da şu an bizim için çok değerli. 
Ardından bir miktar da Almanya’ya ürün yolladık. Hedefimiz, çok daha fazla ülkeye yönelik 
bir pazar. Bu yıl için de Hollanda’dan sipariş var, onun hazırlıklarını yapıyoruz. Diğer Avrupa 
ülkelerine de açılmak istiyoruz. Bunun yanı sıra Orta Doğu ülkeleri, Türk Cumhuriyetlerine 
ihracat yapabilmek için çalışmalar yürütüyoruz.”
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Kadınların çalışma hayatına aktif katılımlarını sağlamak için başlattıkları Finansal Okuryazarlık 
ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Seminerini önemsediklerini ifade eden Bakan Derya Yanık, 
“Kadınların ekonomik kalkınmaya katılımları konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak sosyo-
ekonomik konumlarını güçlendirmelerini sağlamak ve aile bütçesini iyi organize edebilmelerini 
sağlamayı amaçlıyoruz. Seminerlerde kadınlarımızın para yönetimi, gelir, harcama, birikim, borç, 
tasarruf, yatırım araçları, bireysel emeklilik sistemi gibi konularda farkındalıklarının artırılmasını 
hedefliyoruz. Ayrıca seminerlerde ekonomik açıdan güçlenmelerine yönelik destek ve teşviklere 
ilişkin bilgi de veriyoruz” diye konuştu.

Bakan Yanık, seminerlerin salgın tedbirleri kapsamında çevrim içi toplantılarla, sosyal medya ve 
kitle iletişim araçları kullanılarak gerçekleştirildiğini vurgulayarak, “Seminerler, İl Müdürlüklerimizde 
Finansal Okuryazarlık Eğitici Eğitimi alan meslek elemanları tarafından veriliyor. Bu kapsamda Ocak 
ayından bu yana seminerlerden 15 büyükşehirde yaklaşık 150 bin kişi yararlandı. Yılsonuna kadar 5 
ilde 25.000 kişiye daha ulaşmayı hedefliyoruz. ” şeklinde konuştu.

Seminerlerin başladığı 2017 yılından bu yana toplam 81 ilde 617.591 kişiye ulaştıklarını kaydeden 
Bakan Derya Yanık, Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi seminerlerine 
Türkiye’nin 81 ilinde devam etmeyi planladıklarını söyledi.  

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan “6284 sayılı Kanun 
Kapsamında Teknik Yöntemlerle Takip Sistemlerinin Kullanılmasına Dair Yönetmelik” 
04.09.2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle, 
şiddet mağdurlarının korunmasına yönelik uygulamaların etkinliği artacak.

“Teknik Yöntemlerle Takip Sistemlerinin Kullanılmasına 
Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de Yayımlandı

Bakanlık koordinasyonunda, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen, 
şiddetle mücadelede etkin bir yöntem olan Elektronik Kelepçe Uygulaması 5 yıl süren pilot uygulama 
döneminin ardından ülke genelinde 81 ilde yaygınlaştırılmasına karar verildi. İçişleri Bakanlığı 
Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) kurulan ve 25 Ocak 2021 tarihinde 
ilk vaka izlemelerine başlanan Elektronik İzleme Merkezinde yürütülecek çalışmaların etkinliğinin 
arttırılması kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda “6284 sayılı Kanun 
Kapsamında Teknik Yöntemlerle Takip Sistemlerinin Kullanılmasına Dair Yönetmelik” hazırlandı.

Yönetmelik ile 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun 
kapsamında verilen tedbir kararlarının teknik araç ve yöntemlerle takibine ilişkin usul ve esaslar 
oluşturuldu. Yönetmelikte, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde  
(GAMER) kurulan Elektronik İzleme Merkezinin personeli ve uygulama ekibinin görevleri belirlendi.
Yürürlüğe giren yönetmelik ile elektronik kelepçeyle izlenecek vakalar kolluk birimleri ve Aile ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı Birimleri tarafından tespit edildikten sonra, Şiddet Önleme ve İzleme 
Merkezlerinde (ŞÖNİM) oluşturulan bir komisyon kararıyla vakalara ilişkin tedbir kararı alınabilmesi 
için Aile Mahkemesine başvurulacak. Şiddet tehdidinin devam etmesi halinde Mahkemeden tedbir 
kararı süresinin uzatılması talep edilebilecek.

Şiddet uygulayanın, şiddet mağduruna mahkemenin belirlediği sınırdan daha fazla yaklaşması 
halinde izleme personeli en yakın kolluk birimine haber verecek ve şiddet mağduru en kısa sürede 
güvenli bölgeye alınacak.

Mahkeme tarafından belirlenen şiddet mağduruna yaklaşmama mesafesinin şiddet uygulayan 
tarafından ihlal edilmesi halinde zorlama hapsi kararı için Cumhuriyet Savcılığına başvurulabilecek.
Şiddet uygulayanın elektronik kelepçe cihazına zarar vermesi ve ayak bileğinden çıkarması da 
tedbir kararı ihlali olarak kabul edilecek. Bu durumda şiddet uygulayan hakkında hem kamu malına 
zarar verme hem de tedbir kararı ihlali sebebiyle dava açılabilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya 
Yanık, Cumhurbaşkanlığı İcraat 
Programları ile Kadının Güçlendirilmesi 
Strateji Belgesi ve Eylem Planında 
yer alan hedefler kapsamında 
başlattıkları “Finansal Okuryazarlık 
ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi” 
seminerlerini bu yıl da sürdürdüklerini 
belirterek, “Ocak ayından bu yana 15 
büyükşehirde yaklaşık 150 bin kişiye 
ulaştık” dedi.

Finansal Okuryazarlık 
ve Kadınların Ekonomik 
Güçlenmesi Seminerlerine 
9 Ayda Yaklaşık 150 Bin 
Kadın Katıldı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2002 yılında 8 ildeki kadın konukevlerini 81 
ile yaygınlaştırdıklarını belirterek, “Şiddetle mücadelede kadınlara yönelik hizmetlerimizi 
çeşitlendirirken; kadın konukevlerimizin kapasitelerini de genişlettik. Hedefimiz, kadınların 
hizmetlerimize erişimlerini kolaylaştırmak” dedi.

Şiddetin tüm insanlığa karşı işlenen bir suç olduğunu vurgulayan Bakan Yanık, insan onurunu 
hiçe sayan şiddetle mücadeleye sıfır tolerans ilkesiyle devam ettiklerini söyledi. Yanık, Kadına 
Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planları ile hem ulusal hem yerel düzeyde tüm taraflarla iş 
birliği içerisinde çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Eğer bir şiddet olayı söz konusu ise şiddet 
gören kişi için koruyucu faaliyetleri yürütüyoruz. Her ne sebeple olursa olsun mağduru, devletin 
koruma şemsiyesi altına alıyoruz. Burada ŞÖNİM’lerimiz, kadın konukevlerimiz devreye giriyor” 
dedi.

2002 yılında 8 ilde bulunan kadın konukevlerini 81 ile yaygınlaştırdıklarının altını çizen 
Bakan Derya Yanık, “Şiddetle mücadelede kadınlara yönelik hizmetlerimizi çeşitlendirirken; 
konukevlerimizin kapasitelerini de genişlettik. Türkiye genelinde kadın konukevi sayımızı 149’a 
çıkardık. 283 olan kapasitelerini de 3.624’e yükselttik” diye konuştu.

Bakan Yanık, “Konukevlerimizin sayısını ve kapasitelerini arttırırken ki hedefimiz, kadınların 
hizmetlerimize erişimlerini kolaylaştırmak. Ayrıca, konukevlerimizle, kuruma kabul edilen 
kadınların şiddetsiz bir ortamda yaşadıkları travma ile başa çıkabilmelerine, yeniden sağlıklı 
ilişkiler sürdürebilmelerine destek olmak üzere mesleki çalışmalar yaparken; konukevlerinden 
ayrıldıktan sonra yaşamlarını kendi planlamaları doğrultusunda sürdürmeleri için onları 
destekliyoruz” dedi. Bakan Derya Yanık, kadın konukevlerinin yalnız şiddet mağdurlarına değil, 
barınma ihtiyacı olan kadınlara da hizmet verdiğini ifade ederek, “Son 3 yılın ortalaması ele 
alındığında kadın konukevlerinde, kadınların yüzde 47’si şiddet nedeniyle, yüzde 53’ü barınma 
nedeniyle hizmet aldı” diye konuştu. Koruyucu hizmetlerin yanı sıra önleyici ve bilinçlendirici 
faaliyetlere de büyük önem verdiklerine dikkat çeken Yanık, “Şiddet henüz gerçekleşmeden 
önüne geçerek önleyici çalışmalara da önem veriyoruz. Bu çerçevede, şiddetle mücadelede 
toplumsal farkındalık ve duyarlılığın artırılması amacıyla eğitimlerimizi sürdürüyoruz” şeklinde 
konuştu.

Öte yandan Bakan Yanık, belediyelerin de kadına yönelik şiddetle mücadelede etkin rol 
almalarını istediklerini ifade ederek, “5393 sayılı Belediyeler Kanununa göre, büyükşehir 
belediyeleri başta olmak üzere nüfusu 100.000’i geçen belediyeler özellikle barınma ihtiyacı 
başvurusu bulunan kadın ve beraberindeki çocuklara destek olmaları amacıyla kadın konukevi 
açmakla yükümlüler. Şu anda Belediyelere bağlı 33 kadın konukevi bulunuyor. ’’ dedi

Bakan Derya Yanık: “Şiddet Mağduru Ve Barınma İhtiyacı 
Olan Kadınların, Hizmetlerimize Erişimlerini Kolaylaştırmak 
İçin Konukevi Sayımızı Ve Kapasitelerini Arttırdık”

Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Derya Yanık, şiddete 
maruz kalan kadınların ilk 
başvurduğu mekanizmalar 
arasında kolluk kuvvetlerinin 
yer aldığını belirterek, “İçişleri 
Bakanlığımız iş birliğiyle, 5.113 
Polis Akademisi öğrencisine, 
kadına yönelik şiddetle 
mücadele konusunda eğitim 
verdik” dedi.

5.113 Polis Akademisi Öğrencisine
 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 
Konusunda Eğitim Verildi

İçişleri Bakanlığı ile kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık oluşturmaya 
yönelik iş birliğinin devam ettiğini söyleyen Bakan Yanık, İçişleri Bakanlığı’nın özellikle, 
şiddet mağdurunun korunması ve can güvenliğinin sağlanması noktasında kritik bir rol ve 
sorumluluğu olduğunu söyledi.

Bakan Yanık, bu kapsamda Polis Akademisi öğrencilerine, mezun olmadan önce eğitim 
verildiğini ifade ederek, “ Bu yıl, öğrenciler 24 ilde bulunan Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde 
kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda eğitim aldı. Bakanlığımıza bağlı Şiddet Önleme 
ve İzleme Merkezleri’nde görevli meslek elemanlarımız tarafından verilen ve toplamda 5.113 
öğrenciye ulaşılan eğitimlerde, kadına yönelik şiddet tanımı, biçimleri, yaygınlığı üzerine 
bilgi verildi. Ayrıca, eğitimlerde, şiddete maruz kalan kadınlara sunulan hizmetler, yasal 
dayanaklar, şiddetle mücadelede hizmet sunan kurum kuruluşlar ile bu kuruluşların görev ve 
sorumlulukları üzerinde de duruldu” diye konuştu.

Bakan Derya Yanık, “Vatandaşlarımızla birebir temas içerisinde olan ve şiddete maruz 
kalan kadınlarımızın ilk başvurduğu mekanizmalar arasında yer alan kolluk kuvvetlerimizin, 
daha mesleğe adım atmadan bilinçlenmeleri kapsamında Polis Akademisi Başkanlığı ve 
Bakanlığımızın iş birliğini önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi planlıyoruz. Daha güçlü 
işbirlikleri, daha güçlü kurumsal mekanizmalar ile kadınlarımızın kendilerini daha güvende ve 
huzurlu hissetmelerini hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
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Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Derya Yanık, 12 yaş 
üstü erkek çocuğu olan 
şiddet mağduru kadınlar 
için yeni bir hizmet modelini 
hayata geçirdiklerini 
belirterek, “Türkiye’de ilk 
defa Ankara ve İstanbul’da 12 
yaş üstü erkek çocuğu olan 
şiddet mağduru kadınlara 
yönelik hizmet birimleri 
oluşturduk” dedi.

Türkiye’de İlk Defa 12 Yaş Üstü Erkek 
Çocuğu Olan Şiddet Mağduru Kadınlara 
Yönelik Hizmet Birimleri Oluşturuldu

Bakan Derya Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kadın konukevlerinde farklı 
ihtiyaçları ve öncelikleri olan kadınların aynı ortamda hizmet almalarının çeşitli sorunlar 
oluşturması sebebiyle yeni hizmet modellerine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Şiddet mağduru kadınların ve beraberindeki çocuklarının ihtiyaçlarını göz önüne alarak 
ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında yeni bir hizmet modelini hayata geçirdiklerini kaydeden 
Yanık, “Konukevlerimizde hizmet alan kadınlarımızın 12 yaşından büyük erkek çocukları için 
yeni bir hizmet modelini başlattık. Türkiye’de ilk defa Ankara ve İstanbul’da hizmet veren kadın 
konukevlerimizden birinde 12 yaş üstü erkek çocuğu olan şiddet mağduru kadınlara yönelik 
hizmet birimleri oluşturduk” ifadelerini kullandı.

Bakan Derya Yanık, yeni hizmet modelinde, kadınların beraberindeki erkek çocuklarının yaş ve 
gelişim düzeylerini göz önünde bulundurduklarını belirterek, “Söz konusu hizmet birimlerimizi, 
1+1 bağımsız daireler şeklinde planladık, tefrişatı da kadınların ve beraberindeki çocuklarının 
gereksinimlerini karşılayacak şekilde düzenledik. Ayrıca, diğer kadın konukevlerimizde olduğu 
gibi bu hizmet birimlerimiz de güvenlik riski oluşturabilecek durumlara karşı her türlü tedbir 
alınacak. Kadınlarımız ve beraberindeki çocuklarına kuruluş bilgilerinin gizliliği esasıyla hizmet 
vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Bakan Derya Yanık, söz konusu hizmet biriminde mağdur kadınların becerilerini 
geliştirebilecekleri atölye alanları ve beraberindeki çocukların akademik gelişimlerine destek 
sunulabilecek etüt odası/kütüphane ile çocuk ünitesinin de bulunduğunu söyledi.

“Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi ” 
Projesi Başlatıldı

GENEL MÜDÜRLÜK HABERLERİ

“Kadınların Kooperatifler Yoluyla 
Güçlendirilmesi ” Projesi, Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı, Kadının Statüsü 
Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 
ilgili kamu kurumlarının katılımıyla 
çevrimiçi düzenlenen toplantıyla 
başlatıldı. Kadın kooperatiflerine 
yönelik teknik kapasite ve farkındalığın 
artırılması, iş birliğinin geliştirilmesi, 
kooperatifçiliğe ilişkin bilimsel ve 
teknik çalışmalar yapılması amacıyla 
“Kadınların Kooperatifler Yoluyla 
Güçlendirilmesi ‘’ Projesi 15 Eylül 
2021 tarihinde başlatıldı. 30 ay 
devam edecek proje Avrupa Birliği 
Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı 
finansmanıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ana hizmet birimlerinden Kadının Statüsü 
Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde ilgili tarafların 
katkılarıyla yürütülecek. 

Kadına Yönelik Şiddetle 
Mücadele Teknik Kurulunun 
9. Toplantısı, Paydaş Kurum 
Temsilcilerinin Katılımıyla 
Gerçekleştirildi

2019 Kasım ayından bu yana 
Bakanlığımız koordinasyonunda; 

Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet 
İşleri Başkanlığı iş birliğinde yürütülmekte olan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 
Koordinasyon Planı (2020-2021)” izlenmesi ve değerlendirilmesinden sorumlu  Teknik 
Kurul’un 9. toplantısı 16 Eylül 2021 Perşembe günü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 
ev sahipliğinde paydaşların katılımıyla gerçekleştirildi. 
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“Türkiye’nin 
Mühendis Kızları 
Projesi”nin  IV. 
Yönlendirme 
Komitesi Toplantısı 
29 Eylül’de Çevrim 
İçi Ortamda 
Düzenlendi

‘‘
Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmak ve 
kadınların mühendislik alanında daha fazla 
yer almalarını sağlayarak, ülkemizin ekonomik 
ve sosyal güçlenmesine katkıda bulunmak 
amacıyla 2015 yılında başlayan Bakanlığımız 
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM), 
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı Türkiye Ofisi (UNDP) ve 
Limak Vakfı iş birliğiyle devam eden “Türkiye’nin 
Mühendis Kızları Projesi’nin” IV.Yönlendirme 
Komitesi Toplantısı 29 Eylül 2021’de çevrim 
içi ortamda düzenlendi. Toplantıda ayrıca 
Projemizin sürdürülebilirliğine katkı sunacak 
Projenin II. Fazı da değerlendirildi.

Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele 
İl Eylem Planları 
(2022-2025) 
Hazırlık Süreci 
Toplantısı 
Gerçekleştirildi

‘‘
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem 
Planları (2022-2025) Hazırlık Çalışmaları, 
28 Eylül 2021 tarihinde çevrimiçi olarak 
gerçekleştirilen toplantıyla başladı. Toplantıya 
81 ilin, İl Müdür Yardımcıları, Kadın Konukevi ve 
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürleri ve 
meslek elamanları olmak üzere yaklaşık 500 
kişi katılım sağladı. İl Eylem Planı çalışmaları ile 
ulusal düzeyde yapılan plan ve programların 
yerelde uygulanması,  kadına yönelik şiddetle 
mücadelede koruyucu ve önleyici çalışmaların 
sistemli ve eşgüdüm içerisinde yürütülmesi 
sağlanacak.  
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Türkiye’de 
Kadın-Erkek 
Eşitliğine Duyarlı 
Planlama ve 
Bütçeleme Projesi 
Bilgilendirme 
Seminerleri 
Başladı

‘‘
Kadınların ekonomik haklardan eşit ve adil 
bir şekilde yararlanmalarını sağlamak ve bu 
konuda duyarlılığı artırmak amacıyla T.C Aile 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kadının Statüsü 
Genel Müdürlüğü “Türkiye’de Kadın-Erkek 
Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçeleme 
Projesi”ni hayata geçirdi. Avrupa Birliği ve 
Birleşmiş Milletler Kadın Birimi tarafından 
desteklenen projenin eş faydalanıcı kurumu 
T.C Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 
Başkanlığı, faydalanıcı kurumu ise Aile ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kadının Statüsü 
Genel Müdürlüğü’dür. Proje, kadın erkek 
eşitliği perspektifinin ulusal ve yerel düzeyde 
politika oluşturma ve bütçeleme süreçlerinin 
tüm aşamalarına sistematik ve sürdürülebilir 
entegrasyonu ile Türkiye’de kadınların 
güçlenmesine ve kadın-erkek eşitliğinin 
sağlanmasına katkı sunmayı amaçlıyor.
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G E N E L  M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 

Sosyal
Yardımlar

UNICEF İş Birliğinde 
Sosyal Yardımlarda
Çocuk Refahı Konferansı 
Düzenlendi

FAALİYETLER

Sosyal kalkınmayı önde tutan bakış açısı ve 
güçlü sosyal politika hedefleriyle Türkiye’nin 
bu alanda dünyada öncü ülkeler arasına dahil 
olduğunu bildiren Bakan Derya Yanık, 2002’de 
sosyal yardımların merkezi bütçe içindeki payı 
yüzde 1,19 iken 2020’de bu rakamın yüzde 
5,76’ya yükseldiğini dile getirdi.

Sosyal yardımların insanın saygınlığına ve 
onuruna yakışır şekilde yapılmasının en temel 
prensiplerinden ve ilk günden beri gözettikleri 
hususlardan olduğuna işaret eden Bakan 
Derya Yanık, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu doğrultuda, insanlarımızı yardım 
kuyruklarında bekletmeye son verdik. 2 milyon 
haneye verdiğimiz sosyal yardım kartları, 
sosyal yardımlarını alabilecekleri bilgisini 
içeren kısa mesajlar ve konutta ödeme 
uygulamalarıyla yardımlarımızı artık çok daha 
sessiz ve görünmez bir şekilde ulaştırıyoruz. 
Fakat korkarım bu sessizliği biraz abartmışız. 
Yaptığımız yardımların yapılması konusunda 
bize tavsiyelerde bulunan siyasiler türedi 

son zamanlarda. Ama sanıyorum bu bilgileri 
birazcık daha yüksek sesle paylaşmamız 
gerekiyor bundan sonra.”

UNICEF gibi çocuk alanında çalışmalar yapan 
uluslararası kuruluşların yanı sıra akademi ve 
sivil toplum dünyalarıyla iş birliği ve istişare 
mekanizmaları kurduklarını anlatan Bakan 
Derya Yanık, UNICEF ile imzaladıkları “2021-
2022 Çalışma Planı” ile gelecek dönem çocuk 
refahı başlığında birlikte çalışacaklarını, 
sosyal yardım ve hizmetler alanında bazı 
önemli programları UNICEF ile iş birliğinde 
sürdürmeye devam edeceklerini aktardı. 

Çocuklara verilen sosyal yardımlara da 
değinen Bakan Derya Yanık, çocukların gelişim 
sürecinde en temel haklarından olan sağlık 
hizmetlerinden yeterince yararlanabilmelerini 
sağlayabilmek için düzenli beslenme, yeterli 
eğitim görme, uygun barınma olanaklarının 
sağlanması gibi başlıkları, çocuk refahının 
zorunlu bileşenleri olarak gördüklerini ifade 
etti.  

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Derya Yanık UNICEF iş birliğinde ATO 
Congresium’da düzenlenen “Sosyal 
Yardımlarda Çocuk Refahı Konferansı”na 
katıldı. 
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Üniversite Öğrencilerine
1,5 Milyon TL Destek Verildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya 
Yanık, Yükseköğrenim Yardımı kapsamında 
bu yıl içerisinde üniversite öğrencilerine 
1,5 milyon TL tutarında destek verdiklerini 
açıkladı. Yükseköğrenim öğrencilerinin 
eğitim süreçlerine Bakanlık olarak katkıda 
bulunduklarını belirten Derya Yanık, Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) 
tarafından ayni ve nakdi olmak üzere yardım 
yapıldığının bilgisini verdi.

Bu kapsamda yardımın yıl boyunca ihtiyaca göre yapıldığının altını çizen Bakan Derya Yanık, bu yıl 
içerisinde 2.486 öğrenciye destek verdiklerini söyledi. Yükseköğrenim öğrencilerine verilen yardımın 
geçmiş yıllarda diğer sosyal yardımların altında sürdürüldüğüne dikkat çeken Bakan Derya Yanık, 
“Artık üniversite öğrencilerimize yaptığımız bu yardımı daha etkin ve verimli kullanabilmek için ayrı 
bir başlık olarak sürdürüyoruz. Öğrencilerin talepleri ışığında bu yardımı daha verimli kullanmayı 
hedefliyoruz ” dedi.

Toplumun tüm kesimlerine sosyal yardımların ve sosyal hizmetlerin ulaştırılması için çalışmalarını 
sürdürdüklerini belirten Bakan Derya Yanık, “Bu yıl içerisinde üniversite öğrencilerine toplamda 1,5 
milyon TL tutarında destek verdik. Türkiye’nin geleceğini inşa edecek olan üniversite öğrencilerimize 
yani gözbebeklerimize maddi/manevi her türlü desteği sunuyoruz, sunmaya da devam edeceğiz” 
dedi.

Bakan Derya Yanık, Yükseköğrenim Yardımından faydalanmak isteyen üniversite öğrencilerinin, 
ailelerinin bulunduğu ildeki ve öğrenim nedeniyle ikamet ettiği yerdeki SYDV’lere başvuru 
yapabileceğinin bilgisini verdi.

Karadeniz Bölgesi’nde gerçekleşen sel 
felaketi sonrasında hızlı bir şekilde bölgede 
çalışma yaptıklarını belirten Bakan Derya 
Yanık, “Felaketten etkilenen vatandaşlarımızın 
yaralarının sarılması için ilk olarak Rize ve Artvin’e 
toplamda 6 milyon TL kaynak aktardık. Daha 
sonra ise Kastamonu, Sinop ve Bartın’da da 
yaşanan felaketin ardından bölgeye toplamda 
60 milyon TL gönderdik. En son Kastamonu’ya 
gönderdiğimiz 7 milyon TL ile sel bölgelerine 
aktardığımız miktar toplam 67 milyona ulaştı” 
dedi.

Bakan Derya Yanık, diğer yandan Akdeniz ve 
Ege’de gerçekleşen orman yangınlarında da 
aynı hassasiyetle yardımların ulaştırıldığını ve 
bu kapsamda toplamda 51.3 milyon TL kaynak 
aktardıklarını vurguladı.

Türkiye Afet Müdahale Planı ( TAMP) 
çerçevesinde sosyal yardımların ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırılmasında Bakanlık olarak 
etkin bir rol oynadıklarını ifade eden Bakan 
Derya Yanık, detayları şu şekilde paylaştı:

“Afet bölgelerine yapılan sosyal yardımların 
gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması 
hususunda hassas bir çalışma yürütüyoruz. 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıflarımız (SYDV) aracılığıyla yerel tespitler 
yapılıyor. 

Kimin ne tür ihtiyacı varsa belirleniyor. 
Ardından SYDV’lerimize aktardığımız kaynak 
vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. Dolayısıyla 
nerede bir afet olsa Bakanlığımıza bağlı 
ekipleri, o afetin yıkıcı etkisini ortadan 
kaldırmak üzere o bölgelerde görebilirsiniz.”

Bakan Derya Yanık, Türkiye, 2002’den sonra 
yaptığı reformlarla nesnel kriterlere bağlı 
ve şeffaf bir sosyal yardım sistemine sahip 
olmuştur. Günün gereklerine ve bilişim 
teknolojilerindeki ilerlemelere göre bu 
sistemi yenilemeyi sürdürüyoruz” ifadelerini 
kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya 
Yanık, ‘‘Yaz aylarında ülkemizde yaşanan 
yangın ve sel felaketleri sonrasında 
yaraların sarılması için muhtaçlık şartı 
aramadan toplamda yaklaşık
124,3 milyon TL nakdi yardımda 
bulunduk ‘‘ dedi.

Yaz Aylarında Karadeniz ve Akdeniz 
Bölgelerinde Gerçekleşen Afetler Nedeniyle
124,3 milyon TL Nakdi Yardım Yapıldı
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Eğitim hayatına devam eden 
çocuklarımızın ihtiyaçlarını 
karşılayarak onlara destek 
oluyoruz. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya 
Yanık, salgın döneminde ihtiyaç 
sahibi hanelerdeki çocukların eğitim 
masraflarının karşılanması ve eğitimlerinin 
desteklenmesi amacıyla 1.003 Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) 
Vakıflarına 188 milyon TL kaynak 
aktardıklarını açıkladı.

Dönemsel ihtiyaç sahibi olan ailelere yönelik yapılan yardıma ilişkin Bakan Derya Yanık, “Ülkemizin 
geleceğinin inşa edilmesinde önemli rol oynayacak çocuklarımızın eğitimlerini desteklemek için böyle 
bir yardımda bulunuyoruz. Hâlihazırda SYDV’lerimize her ay düzenli kaynak aktararak, ihtiyaç sahibi 
ailelerimize nakdi ve ayni yardımlar yapıyoruz. Yapacağımız bu yardımla önceliğimiz çocuklarımızın 
eğitimden uzak kalmaması olacak. Böylece eğitimde fırsat eşitliği ilkesini de desteklemiş olacağız.” 
dedi.

Bakan Derya Yanık, “Eğitim hayatına devam eden çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayarak onlara 
destek oluyoruz. Tüm il ve ilçelerde bulunan SYDV’lerimizin belirlemiş olduğu ihtiyaçlara göre 
aktardığımız bu kaynak, nakdi olarak verilmesinin yanı sıra ayakkabı, bot, kışlık kıyafet şeklinde 
dağıtılabilecek. Bu kapsamda okulların açılmasıyla çocuklarımızın eğitim ihtiyaçları için Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza 188 milyon TL kaynak aktardık” ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 
Salgın Sosyal Destek Programının devam 
ettiğini belirterek, ‘‘Faz-3 desteklerimiz 
kapsamında 16 binden fazla hanemize 
daha 1000’er lira olmak üzere toplamda 16 
milyon TL’yi aşkın tutarı hesaplara yatırdık” 
dedi.  

Faz-3 desteklerimiz kapsamında

Çocukların Eğitim İhtiyaçları İçin Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 188 
Milyon TL Kaynak Aktarıldı

16 binden fazla hanemize daha 
1000’er lira olmak üzere 
toplamda 16 milyon TL’yi aşkın 
tutarı hesaplara yatırdık.

Salgın Sosyal 
Destek Programı 
Faz 3 Kapsamında 
Bugüne Kadar
2,3 Milyar TL
Nakdi Yardım 
Yapıldı

Salgın Sosyal Destek Programı kapsamında Faz-3 desteklerinin sürdüğünü ve başvuruların 
e-Devlet üzerinden alındığını hatırlatan Bakan Derya Yanık, “Salgın Sosyal Destek Programı Faz 3 
kapsamında bugüne kadar 2,3 milyar TL nakdi yardım yaptık” dedi.  Bakan Derya Yanık ayrıca ‘Biz 
Bize Yeteriz Türkiyem’ Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında son olarak 5 binden fazla haneye 
1000’er lira olmak üzere toplamda 5,3 milyon TL’yi geçen ödeme yapıldığını ifade etti.

Bakanlık olarak, salgının başından itibaren sosyal yardım programlarını hızlı ve etkin bir şekilde 
devreye soktuklarını kaydeden Bakan Derya Yanık, “Salgın Sosyal Destek Programı Faz 1, Faz 2, 
Faz 3, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ve ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyası ile yaklaşık 
7,2 milyon tekil haneye 10,9 milyar TL destek ulaştırdık” ifadelerini kullandı. Salgın Sosyal Destek 
Programı kapsamında, 20 Nisan 2020 tarihinde e-Devlet Kapısı üzerinden başvuruların alınmaya 
başladığını belirten Bakan Derya Yanık, süreci şu şekilde özetledi:

“Başvurular, öncelikle merkezi veri tabanları üzerinden temin edilen bilgilerle ön eleme kriterlerine 
tabi tutuluyor. Ön elemeden geçen başvurular, her il ve ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıflarımıza sistem üzerinden iletiliyor ve yerelde dönemsel muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor.”

Bakan Derya Yanık,  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından dönemsel ihtiyaç sahibi 
olduğu değerlendirilen hanelere ödemelerin, başvuru sahiplerinin belirttikleri banka hesapları 
üzerinden ulaştırıldığını belirtti.
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5 Başlıkta İhtiyaç Sahibi 
Vatandaşlara Yaklaşık 
90 Milyon TL Sosyal 
Yardım Ödemesi Yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Derya 
Yanık, 5 başlıkta ihtiyaç sahibi vatandaşlara 
yaklaşık 90 milyon TL ödeme yaptıklarını 
açıkladı. 

Bakanlığımızca, 3294 sayılı Kanun hükümleri 
doğrultusunda ülkemizdeki her il ve ilçede 
kurulu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
(SYD) Vakıfları aracılığıyla ihtiyaç sahibi 
vatandaşlarımıza yönelik olarak yürütülen 
sosyal yardım programlarının e-Devlet Kapısı 
üzerinden sunulmasına yönelik çalışmalar 
tamamlanmış olup 15.10.2021 tarihinde 
e-Devlet Kapısı üzerinden sosyal yardım 
başvuru hizmeti hayata geçirildi. Böylece 
Ülkemizin Dijitalleşen Türkiye vizyonu 
kapsamında hızlı ve etkin bir hizmetin 
sunulabilmesi adına önemli bir yol kat edildi. 
26.10.2021 tarihi itibarıyla e-Devlet Kapısı 
üzerinden 233 bin vatandaşımız sosyal 
yardım başvurusu yapıldı.

Ekim ayına ilişkin nakdi sosyal yardım programlarına yönelik bilgi veren Bakan Derya Yanık, Eşi Vefat 
Eden Kadınlara Yönelik Nakdi Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yardım, Muhtaç Asker Çocuklarına 
Yardım,  Öksüz Yetim Yardımı ve Kronik Hastalık Yardımı kapsamında ödemelerin yapıldığını bildirdi.

Düzenli olarak yapılan ödemelerin detaylarını paylaşan Bakan Derya Yanık, “Eşi vefat eden ve 
yardıma muhtaç kadınlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. İhtiyaç sahibi kadınlarımıza bu 
kapsamda toplamda 51,6 milyon TL destek sağlıyoruz” diye konuştu.

Bakan Yanık, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların aileleri ile çocuklarına 
2 ayrı sosyal yardım programı ile destek verdiklerini belirterek, bu kapsamda ihtiyaç sahiplerinin 
hesaplarına yaklaşık 23,5 milyon TL yatırdıklarını söyledi.

Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş, 18 yaş altındaki ihtiyaç sahibi çocuklar için de destekte 
bulunduklarını kaydeden Bakan Derya Yanık, bu kapsamda 11,1 milyon TL hesaplara yatırdıklarını 
kaydetti. Bakan Yanık, tüberküloz ve subakut sklerozan panensefalit (SSPE) kronik hastalığı 
olan ihtiyaç sahiplerine de nakdi yardımda bulunduklarının altını çizerek, 3,6 milyon TL destekte 
bulunduklarını kaydetti.

Sosyal Yardım 
Başvuruları E-Devlet 
Üzerinden Alınabilecek
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Kastamonu, Bartın ve 
Sinop’ta Yaşanan Sel Felaketi 
Nedeniyle Bölgede Kurulan 
Ayni Bağış Depolarından 
13 Bini Aşkın Vatandaşımız 
Faydalandı

Selzedeler Yeni Eşyasına 
Kavuştu

Karadeniz Bölgesinde Bartın, Sinop ve 
Kastamonu illerinde başlayan aşırı yağışlar 
sonucu yaşanan sel felaketi sonrasında 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı 
Teşvik Fonundan 3 ilde bulunan 4 Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 
kaynak tutarı toplam 67 milyon TL kaynak 
aktarıldı.  

Kastamonu’nun Bozkurt, Abana ve 
İnebolu ilçelerinde sel felaketinde eşyaları 
zarar gören vatandaşlara, Türkiye’nin 
farklı yerlerinden gönderilen yardımlar 
düzenli bir şekilde ulaştırıldı. Yaşanan sel 
felaketinin ardından Türkiye’nin birçok 
noktasından gönderilen ev eşyaları, 
Kastamonu’daki depolarda toplandıktan 
sonra, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız 
koordinesinde selde eşyaları zarar gören 
aileler tek tek arandı.

Ailelerin talepleri alındıktan sonra, 
ihtiyaçları evlerine ulaştırıldı. Ailelerin, 
koltuk takımından televizyona, mutfak 
eşyalarından halıya, sandalyeden sehpaya, 
yataktan küçük çocuk beşiğine kadar tüm 
ihtiyaçları karşılandı. 

Jandarma Genel Komutanlığının da 
destek verdiği çalışmalarda eşyalar 
evlere taşındıktan sonra taşınan 
eşyaların kurulumu Mehmetçik ve Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli 
tarafından yapıldı. 

Ayrıca Kastamonu, Sinop, Bartın bölgesinde 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen sel felaketi 
AFAD tarafından “3.seviye afet” ilan edilmiş olup Türkiye Afet Müdahale Planı Kapsamında Aile ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki Ayni Bağış Depo 
Yönetimi ve Dağıtımı Hizmet Grubu harekete geçti. Bakanlık personeli 7/24 esasına göre AFAD Acil 
Durum Merkezinde görev yaptı. 

Bakanlık personeli bölgeye intikal edip Ayni Bağış deposunun kurulumu ve çalışma grubunun 
faaliyetlerinin sağlanması için çalışmalar gerçekleştirdi. Bu kapsamda Bakanlık personelimiz, SYD 
Vakfı personeli, kamu görevlileri ve STK gönüllülerinden oluşan toplam 247 kişi ile afet bölgesinde 
hizmet yürüttü.

Ayni bağış depo yönetimi kapsamında sel felaketinin yaşandığı bölgelerde 5 adet ayni bağış 
deposu kuruldu. Bağış yapmak isteyen vatandaşlarımızdan ayni bağış depolarına yönlendirilmiş 
olup depolara toplamda 4.171.156 ürün (gıda kolisi, su, bebek bezi vb.) girişi yapıldı. 

Ayni bağış dağıtım çalışmaları kapsamında ise Kastamonu Bozkurt ve Sinop Ayancık ilçelerinde 1’er 
sosyal market çadırı ve 1 Mobil Sosyal Market Tırı  kurularak toplamda 13.553 vatandaşın ihtiyacı 
karşılandı.

Ayrıca bölgede görev yapan kamu görevlisi ve STK gönüllülerinin giysi ve yardımcı malzeme ihtiyacı 
için Sinop ili Ayancık ilçesinde ve Kastamonu ili Bozkurt ilçesinde kurulan Personel Giyim Noktaları 
ile toplamda 8.681 personelin ihtiyacı karşılandı.

548 hanenin

82 haneye

ihtiyaç listeleri oluşturuldu ve eşya 
zararı nispetinde nakdi yardım yapıldı.

eşya yardımı yapıldı.

Abana, Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde 
selden eşyaları tamamen zarar gören 

Şu ana kadar talepler doğrultusunda

Sosyal yardımların koordinasyonunda görevli Eskişehir Günyüzü Kaymakamı Burak Akeller, yaptığı 
açıklamada devletin vatandaşın her ihtiyacını karşılamak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. 
Vatandaşın her an yanında olduklarını vurgulayan Akeller, “Selin olduğu ilk günden itibaren sahada, 
barınma, giyinme gıda gibi ihtiyacın temini noktasında birçok mülki idari amirimiz görevlendirildi. 
Bizler de sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfından arkadaşlar, jandarma ve gönüllülerimizle 
ayni yardımların koordinasyonları, temini ve vatandaşlarımıza ulaşmasını sağlıyoruz.” dedi.

Sel felaketinden kardeşinin evinin zarar gördüğünü anlatan Adem Aksoy ise, “Erkek kardeşim 
selden mağdur oldu. Eşyalarının geldiğini söylediler, kendi evde olmadığı için yardıma geldim. 
Devletimizden Allah razı olsun. En incesinden en büyüğüne kadar her türlü ihtiyacı karşılandı. Bizi 
en çok etkileyen 5 aylık çocuğu vardı onun için beşik göndermişler. Hiçbir şekilde mağdur duruma 
düşmediler” ifadelerini kullandı.
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İSEDAK Yoksulluğun 
Azaltılması Çalışma Grubu
17. Toplantısını Gerçekleştirdi

İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma 
Grubunun 17. Toplantısı, “Covid-19 ve İİT 
Üye Devletlerindeki Sosyo-Ekonomik 
Eşitsizlikler Üzerindeki Olumsuz Etkileri” 
temasıyla 7 Ekim 2021 tarihinde çevrimiçi 
olarak gerçekleştirildi.

 

Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu 17. Toplantısı için 23 İİT Üyesi Devletin odak noktaları ve 
Dünya Bankası, Türkiye Kızılay Derneği, SESRIC ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO) temsilcileri 
Toplantıya katıldı. Toplantıda aynı zamanda Türkiye’nin de salgın sürecinde yürüttüğü çalışmaların 
detaylı bir şekilde ele alındığı tematik rapor üye ülkelerle paylaşılmıştır. Toplantıya Türk Heyeti 
olarak Bakanlığımız Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilerek Türkiye’de 
salgın sürecinde oluşan olumsuz etkilere ilişkin faaliyet yürüten kurum ve kuruluşlardan geniş 
katılım sağlanmış olup Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı V. Filiz Kayacı 
Boz toplantının moderatörlüğünü yaptı.
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G E N E L  M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü 

Şehit Yakınları
ve Gaziler

278 Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınının 
Kamuya Atamaları Gerçekleştirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın katıldığı törenle Bakanlıkta 278 
şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamuda istihdamı için atama kurası yapıldı.

Bakan Yanık  törende yaptığı konuşmada, Gazilik 
unvanı verilmesinin 100’üncü yıl dönümünde 
Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle andı. Yanık, 
“Vatan için, istiklal ve istikbalimiz için mücadele 
eden bütün kahramanlarımız, bizler için gerçek 
bir iftihar kaynağıdır. Bugüne kadar olduğu gibi 
yarın da kahramanlarımızla her zaman ve her 
koşulda iftihar etmeye devam edeceğiz. Bu 
hassasiyeti ve şuuru, yeni nesillere de en güçlü 
şekilde aktarmak için çalışacak ve başaracağız.” 
dedi.

Şehit ve gazileri sadece minnet ve şükranla 
anmadıklarını, aynı zamanda onların 
mücadelesine ve hatıralarına sahip çıkmayı 
inanç, samimiyet ve vefa meselesi olarak 
gördüklerini söyleyen Yanık, şöyle devam etti:

“AK Parti hükümetleri ve Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı olarak, şehit yakınları, gazi 
ve gazi yakınlarına yönelik çalışmalarımızı bu 
anlayış ve sorumluluk duygusuyla yürütüyoruz. 
Bunun için de emin olunuz, imkanlarımızı 
sonuna kadar değerlendiriyoruz. Bildiğiniz gibi 
kamudaki istihdam hakkı başta olmak üzere, 
elektrik ve su ücretlerinde indirim hakkı, ücretsiz 
ulaşım hakkı, psikososyal destek hizmetlerinin 
sağlanması gibi birçok destek ve imkanı şehit 
yakınlarımız, gazilerimiz ve onların yakınları 
için hayata geçiriyoruz. Faizsiz konut kredisi, 
bakım destekleri, eğitim-öğretim yardımları 
gibi yardımlarla sizlerin hayatını kolaylaştıracak 
hizmet standartlarımızı geliştiriyoruz. Nerden 
nereye geldiğimizi aslında en iyi sizler 
biliyorsunuz.”
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‘‘İstihdam hakkının verildiği 1995 yılından 2002 yılına kadar  6 bin 315, 2002 yılından 
2014 yılına kadar ise 10 bin 187 şehit yakını, gazi veya gazi yakınının kamuda 
istihdamı İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir. Atama yetkisinin Aile 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına geçtiği 2014 yılından itibaren ise 29 bin 347 
şehit yakını, gazi veya gazi yakınımızı, vazife malulü veya vazife malulü yakınımızı 
kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam ettik. Böylelikle şehit yakını, gazi ve gazi 
yakınımızın kamudaki istihdam toplamı 45 bin 849 ‘a ulaştı.”

Bakan Yanık, devletin faizsiz konut kredisi, barınma desteği gibi uygulamalarla da şehit yakını, 
gazi ve gazi yakınlarının yanında olduğunu anlattı. Şehitlerin eşleri, evli olmayan ve 25 yaşını 
doldurmamış çocukları ile anne babaları, gazilerin ise kendileri, eşleri, evli olmayan ve 25 yaşını 
doldurmamış çocukları ile anne babaları için ücretsiz seyahat hakkı sağlandığını belirten Yanık, 
“Bu hak sahipleri, şehir içi toplu taşıma, demir yolları ve deniz yollarının şehir içi ve şehirler arası 
hatlarından ücretsiz olarak yararlanabilmektedir. Bu kapsamda, bugüne kadar 197 bin 367 ücretsiz 
seyahat kartını sahiplerine ulaştırdık.” bilgisini paylaştı.

Şehit ve gazilerin çocuklarının geleceğe daha iyi hazırlanabilmesinin, önem verdikleri bir diğer 
konu olduğunu söyleyen Yanık, bu amaçla üniversitelerde açık öğretim ve ikinci öğretim için 
öğretim ücretinden muafiyet sağlandığını dile getirdi.

Yanık, ayrıca şehit ve gazi çocuklarının, özel orta öğretim kurumlarının yüzde 3’lük kontenjanından 
ücretsiz eğitim kapsamında yararlanabildiğini kaydetti.

‘‘Psikososyal destek hizmeti veriliyor’’

Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kendilerini yalnız hissetmemeleri ve morallerinin yüksek 
tutulması içi düzenli ziyaretler yapıldığını ve psikososyal destek hizmeti verildiğini ifade eden 
Yanık, bu kapsamda 2017’den beri 152 bin 8’i gazi olmak üzere 296 bin 507 şehit yakını ve gazinin 
evlerinde ve iş yerlerinde ziyaret edildiğini söyledi.

Bakan Yanık, konuşmasının ardından beraberindeki şehit yakını, gazi, gazi yakını ve onların 
çocuklarıyla atama kurasını başlatmak için butonlara bastı. Bu atamayla, kamuda istihdamı 
sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 46 bin 127’ye ulaştı.

Yanık, 2002’de şehit yakınlarının 1 olan istihdam hakkını 2’ye çıkardıklarını, 
gazi ve gazi yakınları gibi vazife malulü ve sivil terör mağdurlarının 
malullerine de 1 istihdam hakkı getirdiklerini hatırlatarak, şöyle konuştu:

Kamuda istihdam 
edilen şehit yakını, 
gazi ve gazi yakını 
sayısı 45 bin 849’a 
ulaştı.
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Bakan 
Derya Yanık, 
Türkiye’de İlk 
Olan Çanakkale 
Şehit Yakınları 
ve Gazievi’ni 
Hizmete Açtı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye’de ilk 
olma özelliği taşıyan Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazievi’nin 
açılışını yaptı.

Bakan Yanık, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Çanakkale’ye gerçekleştirdiği ziyarette 
Çanakkale Deniz Polisevi’nde şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle yemekte bir araya geldi. 

Yemeğin ardından Barbaros Mahallesi’nde inşa edilen Çanakkale Şehit Yakınları ve 
Gazievi’nin açılışını gerçekleştiren Bakan Yanık, burada yaptığı konuşmada, “Vatanımızın 
bekası ve selameti adına milletimizce her durum ve şartta ortaya konulan bu sağlam duruş 
ve şuur şüphesiz bizim en büyük gücümüzdür. Bu şuur biliyoruz ki Anadolu topraklarında 
1071’den başlayarak Malazgirt, Çanakkale ve İstiklal Mücadelesi ruhuyla mayalanmış 
15 Temmuz Destanı ile kendisini bütün azametiyle bir kez daha göstermiştir. Onun için 
Çanakkale deyince yaşadığımız heyecan çok büyük bir anlam taşıyor” dedi.

Bakan Yanık, Çanakkale’yi geçilmez kılan ruhun, Sultan Alparslan’ın, Fatih Sultan Mehmed’in, 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Seyit Onbaşı’ların ruhu olduğunu vurguladı.

Bu ruhun, onlardan sirayet ederek en son 15 Temmuz’da milletin şahsında ete kemiğe 
bürünen ruh olduğunu dile getiren Yanık, şöyle devam etti:

“Çanakkale, bizim için öncelikle vatan demek, istiklal, istikbal, hürriyet demektir. Çanakkale 

demek şehitlerdir, gazilerdir, kahramanlık hikayemizdir. Çanakkale imandır, cesarettir, birlik, 
beraberliğimiz ve bayrağımızdır. Çanakkale, vatana duyulan sevginin, coşku ve heyecanın adıdır. Bugün 
açılışını yaptığımız hizmet binamızı da böyle bir anlayışın eseri ve somut ifadesi olarak görüyorum. 
Şehit Yakınları ve Gazievi, Çanakkale’de bilhassa daha fazla bir anlam ve özellik kazanmakta, ülkemize 
daha yakışmaktadır.”
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Bakan Yanık, şehit ve gazilerin vatan için 
yaptıkları fedakarlığın asla unutulmayacağını 
belirterek, 

“Manevi ve sosyal açıdan 
gelişmelerine yardımcı 
olacağız” 

Bakan Yanık, şehit yakını ve gazilerin yaşam 
standartlarını yükseltecek işleri yapmanın 
vazgeçilmez hedefleri arasında yer aldığını 
söyledi.

Geliştirdikleri yeni hizmet modelleriyle en 
iyisini yapmanın gayreti içinde olduklarına 
işaret eden Yanık, “2018 yılının şubat ayında 
temelleri atılan hizmet binamız, kapasitesi ve 
her türlü müştemilatıyla beklentilerimize en iyi 
şekilde cevap verebilecek nitelikte. Ülkemizde 
bir ilk olan Şehit Yakınları ve Gazievi’mizin 
yapımıyla 81 ildeki şehit yakınları, gazi ve gazi 
yakınları misafir edilerek onların buluşmaları 
ve sosyal aktiviteleri için bir ortam sağlanması 
hedeflenmektedir. Ayrıca iletişim imkanları 
ve dayanışmaları güçlendirilerek manevi ve 
sosyal açıdan gelişmelerine yardımcı olacağız. 
Evimiz 80 yatak kapasitesiyle bu ihtiyacın 
giderilmesine önemli katkıda bulunacak 
niteliktedir.” dedi.

19 Eylül
Gaziler
Günü’nde
Pek Çok
Markadan
Özel İndirim 

“Bakanlığımız şehit yakınları, gazi 
ve gazilerimizin yakınlarına birçok 
destek sunmaktadır. Desteklerimizle 
onların hayatını kolaylaştırmayı 
hedefliyoruz. Şehit yakınlarımız, 
gazilerimiz ve gazi yakınlarımız için 
sunduğumuz desteklerle, yaptığımız 
çalışmalarla onlara duyduğumuz 
minneti ve saygımızı ifade ediyoruz. 
Onlara hizmet etmek bizim için 
onurdur.” ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlık ile Birleşmiş Markalar Derneği arasında yapılan 
iş birliği kapsamında 19 Eylül Gaziler Günü’ne özel olmak üzere kozmetikten giyime elektronik eşyadan 
mobilyaya pek çok markada şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına indirimler uygulanacağını belirtti.

Gaziler Günü dolayısıyla kamu spotu hazırlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kamu spotu hazırlandı.
Kamu spotunda, Ankara’da bir caddede yakasında madalyasıyla yürüyen Gazi Jandarma Albay 
Necmettin Tetik’e çevredekiler saygıyla selam veriyor.

Harp Okulunun bahçesindeki Atatürk Anıtı’nın önüne gelen Tetik, “Atam, 100 yıl önce aldığınız gazi 
unvanını ne mutlu ki ben de bugün şerefle taşıyorum.” ifadelerini kullanıyor.

Kamu spotunda, ayrıca “Vatan size minnettardır” ifadesiyle gazilere şükran dile getiriliyor.

Ayrıca, 19 Eylül Gaziler Günü’nde süper lig maçları öncesi stadyumlarda, şehit ve gazilere duyulan 
minneti dile getiren anonslar yapıldı ve pankartlar asıldı.
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Toplantıya Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanları İsrafil Kışla 
ve Turgut Aslan, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı 
Nureddin Nebati, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. 
Huriye Martı, Kanal D Genel Müdürü Murat Saygı ile Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Selim 
Çelenk katıldı.

Bakan Derya 
Yanık’ın 
başkanlığında 
Türkiye Şehit 
Yakınları ve 
Gaziler Dayanışma 
Vakfı Yönetim 
Kurulu Toplantısı 
gerçekleştirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Derya Yanık’ın Mütevelli Heyet 
Başkanı olduğu Türkiye Şehit 
Yakınları ve Gaziler Dayanışma 
Vakfının Yönetim Kurulu Toplantısı 
yapıldı. 

Şehit Çocukları 
Cumhurbaşkanlığı Millet 
Kütüphanesi’ni Ziyaret Etti

Şehit ve Gazi Çocuklarına 
Simülasyonla “Deprem Eğitimi”

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler 
Dayanışma Vakfınca düzenlenen etkinlik 
kapsamında başkentteki şehit çocukları, 
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ni 
gezdi. 

Ziyaret kapsamında 7-14 yaşlarındaki 
28 şehit çocuğu, Çocuk Kütüphanesi 
ve Eğitim Merkezi Atölyelerinde çeşitli 
etkinliklere katıldı. Çocuklar ebru çalışması 
ve kitap ayracı süslemesi yaparken, küçük 
yaştaki şehit çocuklarının ilgisini ise 
teknoloji atölyesindeki robotlar çekti. 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü tarafından 
Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Entitüsü ile iş birliğiyle İstanbul’da şehit ve gazi 
çocuklarına yönelik “Deprem ve Afet Bilinci Eğitimi” düzenlendi.

Çocuklar eğitime, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsünde 
katıldı. “Depremin Türkiye gerçeği” olduğundan hareketle düzenlenen Deprem ve Afet Bilinci 
Eğitimi kapsamında çocuklara “Afetin Tanımı, Afetlerle Mücadelede Temel  Bilgi ve Kavramlar, 
Acil Durum Setlerinin Önemi, Depremden Önce Alınması Gereken Önlemler, Deprem 
Tehlikeleri ve Riskleri Nelerdir? Depremde İlk 72 Saat Türkiye’den ve Dünyadan İstatistikler” 
başlıklı konularda bilgi verildi. Çocuklar Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsünün 
Deprem Laboratuvarı olan Deprempark’ta depremi simülasyonla da deneyimleyerek, 
öğrendiklerini uygulama fırsatı buldu.

Çocuklar, “Robotis OP3” adlı robotun topla yaptığı gösteriyi beğeniyle izledi. Daha sonra 
kütüphaneyi gezerek kitapları inceledi. Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs, yaptığı 
açıklamada, “Burası Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ve bizim için çok anlamlı, çünkü 
Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Çocukluk hayalim’ dediği bir yer. Çocuklarımız için özellikle böyle bir 
yeri tercih ettik ki hayallerine belki biz de bir ışık olabiliriz. Onların hayallerine destek olmak için 
buradayız” dedi.
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
kahramanların destanlarını 
ölümsüzleştirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, şehitlerin fedakarlıklarını ve örnek hayatlarını 
yazılı ve dijital bir eser olarak kalıcı kılmak, onların hayat hikayeleriyle çocukların ve gençlerin 
hayatlarını şekillendirmesine katkıda bulunmak, milli değerleri gelecek nesillere aktarmak 
amacıyla seriler halinde sunulacak kitapların ilki basıldı. 81 İlden 81 Şehidimizin Kahramanlık 
Destanları başlıklı kitap, kütüphanelerin kataloglarında yer alması için tüm illere dağıtıldı. Kitap 

aynı zamanda www.kahramanlikdestanlari.org adresinden de dijital olarak yayımlandı.

Kitaba önsöz yazan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Tarihi şanlı zaferlerle dolu Türk 
milleti olarak vatanını, bayrağını, istiklalini canından daha iziz gören bir değerler manzumesine 
sahibiz. Bizler şehitleriyle yaşayan, şühedanın ‘hayy’ yani diri olduklarını müjdeleyen bir 
inancın mensuplarıyız. Macaristan’dan Japonya’ya, İngiltere’den Ürdün ve Yemen’e kadar 
dünyanın 34 farklı ülkesinde 78 şehitliği bulunan bir milletin ferdi olmaktan daima iftihar 
ediyoruz.” ifadelerini kullandı. 

15 Temmuz gecesi yaşananların şehitlik ve şehadet şuurunun halen bu topraklarda ne kadar 
diri ve güçlü olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin 
tamamının şehit ve gazilere can ve minnet borcu olduğunu dile getirdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Onların aziz hatıralarına sahip çıkarak, onların destansı hikayelerini 
nesilden nesile aktararak ruhlarını şad edebiliriz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın 
hazırladığı bu eseri şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkması adına son derece önemli 
buluyorum.” dedi.

Kitapta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın da takdim yazısı yer aldı. Bakan Yanık, 
yazısında şunları kaydetti:

“Birbirinden hayret verici, hayat destanlarını şehadetle mühürleyen kahramanlarımızı tanımak 
ve tanıtmak bilinciyle Bakanlığımızca hazırladığımız bu eser şehitlerimizin şehadetine şahitlik 
edilmesi bakımından hayırlı ve önemli bir çalışmadır. Hak ve hukukunu emanet aldığımız 
şehit yakınlarımızın dilinden dinlediklerimizle birinci kitabımızı hazırladık. Seriler halinde 
devam edecek olan eserde hürriyet ve bağımsızlığını korumak için şehit olan kardeşlerimizin 
destansı hayatları derlenmiştir. Kahramanlık Destanları başlıklı kitap serimizde 81 ilden 81 
şehidimizin kahramanlıklarıyla tanışacaksınız. Titizlikle hazırlanan bu eserle cennetmekan 
şehitlerimizin fedakarlığı, cesareti, feragati nesiller boyu şükranla anılacaktır.”    

“Onların destansı hikayelerini nesilden nesile 
aktararak ruhlarını şad edebiliriz”

“Şehitlerimizin fedakarlıkları şükranla anılacak” 
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