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“Türkiye genelinde boşanma araştırması yapılacak”

Bakan Derya
Yanık, TBMM
Plan ve Bütçe
Komisyonunda
Bakanlığın
2022 Yılı
Bütçesinin
Sunumunu
Yaptı

Bakan Derya Yanık, “2022 yılında, ayrıca, Türkiye Üniversite Gençliği Profil Araştırması’nın (TÜGPA)
üçüncüsü gerçekleştirilecek olup, boşanma nedenlerini incelemek üzere Türkiye geneli nicel bir
boşanma araştırması da yapılacaktır. Bu çalışmalarla sosyolojik değişimi ve dönüşümü takip ediyor,
hizmetlerimizin etki analizleriyle birlikte yoğunlaşmamız gereken hizmet alanlarını ve yeni sosyal
politikalarımızın ana fikirlerini belirliyoruz.” açıklamasında bulundu.
Bakanlığın koordinasyonu, STK ve meslek kuruluşlarının da desteğiyle afet ve acil durum
dönemlerinde 142 bin 222 hanede, 564 bin 611 vatandaşa psikososyal destek hizmeti sunulduğunu
söyleyen Bakan Derya Yanık, ayrıca 81 il müdür yardımcısı ile 8 bin 292 personele bu alanda eğitim
verildiğini aktardı. 2002’den bugüne devlet koruması altında yetişmiş 37 bin 686 gence kamu kurum
ve kuruluşlarında istihdam sağlandığına işaret eden Bakan Derya Yanık, hedeflere ilişkin şunları
söyledi:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Bakanlığın
2022 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. Bakan Derya Yanık, Bakanlığın dinamik yapısı ve yenilikçi
yaklaşımıyla, dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu hedefleyerek 83 milyon
vatandaşa hitap eden sosyal hizmet ve sosyal yardım faaliyetlerini yürüttüğünü anlattı.
Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında 3 bin 542 ASDEP görevlisiyle bugüne kadar 3
milyon 468 bin 827 haneye ulaşıldığını aktaran Bakan Derya Yanık, ASDEP mevzuatının geliştirilmesi
ve yazılım alt yapısının iyileştirilmesine yönelik çalışmaları da 2022 yılının ilk yarısında tamamlamayı
hedeflediklerini kaydetti.

Türkiye genelinde SHM’ler ve il müdürlüklerince
ücretsiz sunulan, vatandaşların e-Devlet
üzerinden başvurabildiği aile danışmanlığı
hizmetine ilişkin bilgileri de paylaşan Bakan
Derya Yanık, “2012 yılından itibaren toplam 76 bin
472 başvuruya aile danışmanlığı hizmeti verdik.
2022 yılında, tüm bu eğitim ve danışmanlık
hizmetlerimizin vatandaşımıza daha etkin
sunulması amacıyla, eğitmen ve danışmanlarımızı
süpervizyon ve eğitim programları ile
destekleyecek, aile danışmanlığı hizmetimizi daha
da yaygınlaştıracağız.” ifadelerini kullandı.

“2022’de çocuk hizmetleri alanında, Türkiye Çocuk Araştırması projesi kapsamında, somut veriler
ışığında çocuk refah göstergeleri geliştirilecektir. Acil Koruyucu Aile Sistemi ile koruyucu aile
hizmetimizin kapsamı genişletilecektir. Oluşturulacak Gündüzlü Çocuk Hizmet Merkezlerinde
7-15 yaş grubunda yer alan dezavantajlı çocukların her türlü riskten korunması, psiko-sosyal
gelişimlerinin desteklenmesi, ailelere rehberlik edilmesi ve mobil ekip çalışmalarının koordine edilmesi
amaçlanmaktadır.”
Bakanlığın engellilerin haklarını geliştirmek ve güçlendirmek için 2020’den 2030’a kadar ülkenin
yol haritasını belirlediğini ve Engelsiz Vizyon Belgesi’ni hazırladığını anımsatan Bakan Derya Yanık,
“Engelsiz Vizyon Belgesinin hayata geçirilmesini sağlayacak ilk 3 yıllık ‘Engelli Hakları Ulusal Eylem
Planı’ çalışmalarımız devam etmektedir.” dedi.
Otizm spektrum bozuklukları için çalışmaların devam ettiğini, 2022-2025 dönemini kapsayacak Otizm
Eylem Planı’nın ikincisinin hazırlandığını belirten Bakan Derya Yanık, “Önümüzdeki üç yıl boyunca
merkezi ve yerel düzeydeki hizmet sunumunda iyileşme sağlayarak ve yeni hizmet modellerini ortaya
koyarak, otizmli bireyler ve aileleri desteklenmeye devam edilecektir.” dedi.
Sosyal yardım harcamalarına da değinen Bakan Derya Yanık, “2002 yılında sadece 1,3 milyar lira olan
sosyal yardım harcamaları 2020’de tüm kamu kurum kurumlarınca 69,3 milyar liraya çıkarılmıştır.
Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Mart 2019’da hayata geçirdiğimiz Elektrik Tüketim
Desteği Programı kapsamında 2021 Eylül ayı sonuna kadar toplamda 5 milyar 493 milyon lira
vatandaşlarımıza elektrik tüketim desteği tahsis edilmiştir” dedi.

“Sosyal yardımlar 69,3 Milyar liraya ulaştı”
Bakan Derya Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2022 yılı bütçe teklifinin 66 milyar 131
milyon 543 bin lira olduğunu söyledi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, daha sonra Aile ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kurularının 2022 yılı bütçeleri kabul edildi.
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Bakan
Derya Yanık,
Konya’da AK
Parti Teşkilat
Akademisi
Eğitim
Programı’na
Katıldı

Türkiye’nin çok kadim kültürü olduğunu ifade eden Bakan Derya Yanık, “Konya bu anlamda çok
şanslı. Selçuklu medeniyetinin üzerine Osmanlı medeniyetinin kurulup devam ettiği ve izlerini
hala her yerde görebileceğiniz bir il. Bizim bunları geliştirerek çoğaltıp geleceğe taşımamız
lazım.” diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bir dizi program için gittiği Konya’da ilk
olarak Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitim
Programı’na katıldı. Ardından Konya Medya Kulübü üyeleri ile buluşan Bakan Derya Yanık,
Mevlana Çocuk Evi’ni ve Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı’nı ziyaret etti. Ziyaretleri
kapsamında Konya Valiliğini ziyaret eden Yanık, Valilik Şeref Defteri’ni imzaladıktan
sonra Vali Vahdettin Özkan’la bir araya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur
İbrahim Altay ile de makamında görüşen Yanık, kentte yapımı devam eden projelere
ilişkin bilgi aldı.
Bakan Derya Yanık, temaslarının ardından Karatay Gençlik Merkezi’nde gençlerle buluştu. Bakan Derya
Yanık, burada yaptığı konuşmada, insanın birbirine yardımı ve ikramıyla varlığını sürdürdüğünü, bunun
toplumu güçlü kıldığını, gençlerin gönüllülük çalışmalarının da bunun bir parçası olduğunu söyledi.

Bakan Derya Yanık, daha sonra Selçuklu Otizmli
Bireyler Eğitim Vakfını (SOBE) ziyaret etti.
Eğitim gören otizmli bireylerin çalışma ve eğitim
odalarını gezen Bakan Derya Yanık, yetkililerden
bilgi aldı. Burada açıklamada bulunan Bakan
Derya Yanık, engelli vatandaşlarla alakalı
çalışmaları Bakanlık olarak çeşitlendirmeye,
ihtiyaçlara göre belirlemeye ve ihtiyaca uygun
şekilde hayata geçirmeye çalıştıklarını anlattı.
Bu kapsamda SOBE’yi ziyaret ettiklerini dile
getiren Bakan Derya Yanık, “Bakanlık olarak,
sosyal hizmetlerin tamamında öncelikli olarak
birey ve aile odaklı, yani kişinin ihtiyacına
dönük ve eğer mümkünse aile çevresinden,
kendi sosyal çevresinden kopmadan sosyal
hizmetlerimizi sunmaya çalışıyoruz.” ifadelerini
kullandı.
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Bakan
Derya Yanık,
Karabük’te
Ziyaretlerde
Bulundu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Karabük’teki programları kapsamında bir
dizi incelemelerde ve ziyaretlerde bulundu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, bir dizi program için gittiği Karabük’te ilk olarak 100. Yıl Kültür
Merkezi’nde gerçekleştirilen AK Parti Teşkilat Akademisi Programı’na katıldı. Ardından Karabük
Valiliğini ziyaret eden Bakan Yanık, öğrenciler tarafından balonlarla karşılandı. Öğrencilerle birlikte
balon uçuran Bakan Yanık, daha sonra öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Valilik Şeref Defteri’ni
imzalayan Bakan Yanık, Karabük Valisi Fuat Gürel’den kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol
1. Ligi’nde mücadele eden
Karabük Demir Kartal Gençlik
ve Spor Kulübü Tekerlekli
Sandalye Basketbol Takımı’nın
antrenmanını izlemek üzere
Merkez Spor Salonu’na gelen
Bakan Yanık, burada oyuncular
ve yöneticilerle görüştü.
Takımın oyuncularından Ebru
Çam, Bakan Yanık’a forma
hediye etti. MHP Karabük İl
Başkanlığını da ziyaret eden
Bakan Yanık, İl Başkanı Adem
Kar ile görüşme yaptı. Daha
sonra Karabük’te Huzurevi’ni
ziyaret eden Bakan Yanık
yaşlılarla sohbet etti. Ziyaretin
ardından yaptığı açıklamada
Bakan Yanık, 20 Kasım Dünya
Çocuk Hakları Günü’nü kutladı.

Huzurevi ziyaretinin güzel ve keyifli
geçtiğini
anlatan
Bakan
Yanık,
“Büyüklerimizle
buluşmak,
onların
değerlendirmelerini, yorumlarını almak,
varsa çalışmalarımızla, hizmetlerimizle
alakalı önerilerini almak bizim için önemli.
Hepsinden önemlisi, hayır dualarını almak
tabi ki çok çok önemli.” diye konuştu.
Bakan Yanık, gittikleri bütün illerde
huzurevlerini, çocuk evlerini, engelli ve
yaşlı bakım merkezlerini olabildiğince
incelemeye çalıştıklarını belirterek, bu
hizmetleri üretenlere teşekkür etti.

Karabük’ün çalışmalarını uyumlu şekilde
sürdüren bir il olduğunu vurgulayan Bakan
Yanık, “Turizm potansiyeli ve tarihsel
birikimi oldukça büyük olan önemli bir
ilimiz. İnşallah Türkiye’mizin her tarafına
olduğu gibi Karabük’e de bundan sonraki
süreçte hizmetlerimizi sürdürmeye,
kalkındırmaya, eksiklerini tamamlamaya,
yatırımlarımızı
sürdürmeye
devam
edeceğiz.” diye konuştu.

Kentteki
temaslarının
ardından
Batman’ın Kozluk ilçesinde 4 yıl önce
PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu
şehit olan müzik öğretmeni Şenay
Aybüke Yalçın’ın Karabük’teki ailesini
ziyaret eden Bakan Yanık, anne Zehra
Yalçın ile bir süre sohbet etti. Ziyarette,
şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın
için dualar edildi. Bakan Yanık, daha
sonra Güleç Çocuk Evleri ve Yazıköy
Engelsiz Yaşam Merkezi’ni ziyaret
ederek çalışmaları inceledi.

‘’
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Bakan
Derya Yanık,
Kuruluştan
Bugüne İl
Kadın Kolları
Başkanları Vefa
Programı’na
Katıldı

‘’

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Dünyaya
eğer kadına yönelik şiddet noktasında bir manifesto
sunulacaksa, bir söz söylenecekse, bir esaslı gerçek
teklif sunulacaksa onun yeri bu topraklardır, Türkiye
topraklarıdır.” dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları
Başkanlığınca, parti genel merkezinde
“Kuruluştan Bugüne İl Kadın Kolları Başkanları
Vefa Programı” düzenlendi. Programın
açılışında, AK Parti Genel Merkez Kadın
Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’a telefon ile bağlandı.
Cumhurbaşkanı
Erdoğan,
katılımcılara
seslenerek, toplantının hayırlara vesile
olmasını diledi.
Erdoğan, “Şunu özellikle ifade etmek isterim
ki bizler kuruluşumuzdan bu yana kadın
kollarımızın önemini sürekli gündemde
tuttuk. Ana kademe kadın kolları, gençlik
kolları olarak Türkiye’deki siyasetin gidişatını
farklı bir konuma oturttuk. Kadın kolları olarak
bugüne kadar yapmış olduğumuz üyelerle ve
üye potansiyelimizin, partimizin geleceğine
koymuş olduğu ağırlıkla inşallah 2023’ü çok
daha farklı bir konuma taşıyacağız.

Sizler bu kampanyalarla, Diyarbakır annelerini de, Van’daki anneleri de, Muş’taki anneleri de çok daha
onurlu bir hale getireceksiniz. Biz yine biliyoruz ki kadınlar bizim hareketimizin özellikle en önemli köşe
taşlarından bir tanesidir.”

Cennetin, annelerin ayakları altına
serildiği bir medeniyet içerisinde
kadınların çok daha farklı bir çalışmayı
sürdürmesinin büyük önem arz ettiğine
dikkati çeken Erdoğan, “Önümüzde
1,5 yılımız var. Şu 1,5 yıl içerisinde
atacağımız adımlarla, yapacağımız
çalışmalarla inşallah 2023’ün haziranı
yeni bir zafer yılı olacaktır. Onun
için de hiç rehavete kapılmadan,
gayretle çalışmalarımızı sürdürmemiz
ve çalmadık kapı, ulaşılmadık ev
bırakmamak gerekiyor.” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, programa
katılanlara selamlarını iletti.
Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanı Derya Yanık
da programda yaptığı
konuşmada, kadına yönelik
şiddeti genel şiddet
türlerinden ayıran başkaca
dinamikler olduğunu
belirterek, dinamikleri farklı
olduğu için mücadele
etme biçimi, önleme biçimi
ya da sonuçlarını ortadan
kaldırma, telafi etme,
rehabilite etme biçiminin
de diğer şiddet türlerinden
ayrı olduğunu söyledi. Bu
konunun son zamanlarda
çok tartışılmaya
başlandığına işaret eden
Yanık, şöyle konuştu:

‘’
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Biz 20 yıldır AK Parti iktidarı olarak şiddetin her türlüsüyle
her türlü hak yoksunluğuyla kadın, erkek, çocuk hepsiyle
ayrı ayrı mücadele ediyoruz ama her birinin dinamiğini doğru
anlayarak, doğru tespit ederek, doğru tahlil ederek ve sonuçta
da doğru çözüm yöntemleri bularak, kadın tartışmalarını
bir parça bu anlamda tıkayan ve adeta değersizleştiren bir
yaklaşım biçimini, buna özellikle kadın kollarımızın saha
çalışmalarında çok dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum.
Türk siyasetinde kadın hareketini, kadının varlığını sadece
siyasetle değil siyasetle başlayan ve sonraki süreçte
ekonomik hayatta, sosyal hayatta eğitim hayatında, iş
hayatında bütün noktalarda kadınların varlığını teslim eden
hareket AK Parti siyasetidir. Kadınların Türkiye sosyolojisi
içerisindeki yerini teslim eden hareket AK Parti siyasetidir.
Bugün tersini söyleyenlere bakmayın, bugün tersini iddia
eden muhalefet söylemlerine bakmayın.”

‘’
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Türkiye’deki kadına yönelik şiddet verileri üzerinden, sürekli
iktidarı itham eden bir anlayışın var olduğunu aktaran Yanık,
şöyle devam etti:

“Soran, sorgulayanın eyvallah başımızın üstünde yeri var. Bizi
iyileştirmek, bizi bir otokontrol mekanizması geliştirmek için
uyaran, hesap soran her türlü siyaset argümantasyonuna
sonuna kadar açığız ama gerçeği eğip bükerek, adeta
şiddetin çokluğu üzerinden toplumsal bir aşağılık kompleksi
geliştirmeye kadar götüren bir dil var. Buna karşılık şunu çok
açık yüreklilikle söylüyorum, tek bir insan, tek bir kadın, tek bir
çocuk şiddete maruz kalmasın diye çabamızı sürdürüyoruz,
sürdüreceğiz.”
Bakan Yanık, “Dünyaya eğer kadına yönelik şiddet noktasında
bir manifesto sunulacaksa bir söz söylenecekse bir esaslı
gerçek teklif sunulacaksa onun yeri bu topraklardır, Türkiye
topraklarıdır. Bizim tarihimiz, bizim inancımız, bizim
kültürümüz, kadına yönelik şiddetle mücadele noktasındaki
bütün parametreleri veriyor, yeter ki bunlara sahip çıkalım.”
diye konuştu.

16

17

Başak Cengiz cinayetinin görüntülerinin kamuoyuna sızdırılmasıyla ilgili de şikayetlerini yaptıklarını
anlatan Bakan Derya Yanık, şöyle devam etti: “Bu görüntülerin kamuoyuna izletilmemesi gerekiyordu.
O görüntüler normal şartlarda çok mahrem görüntüler. Ya emniyettedir ya savcılık dosyasındadır.
Dolayısıyla bir şekilde ihmali olan kamu görevlileri varsa onların da gerekli soruşturmadan geçmesi
için suç duyurusunda bulunduk. Yine o dosyada başkaca ihmal ve kusuru olanlarla alakalı da yine
hukuki haklarımızı, şiddet mağdurlarının bir hak savunuculuğu yapan Bakanlık olarak onlarla ilgili
de gerekli işlemleri yapıyoruz, yapacağız. Önümüzdeki süreçte bir parça soruşturmanın ilerlemesini
bekliyoruz. O süreçte Başak Cengiz ve diğer şiddet mağdurları, hepsini takip ediyoruz. Bunu
kamuoyunun bilmesini çok isterim. Kadın ve çocuklar söz konusu olduğunda Bakanlığımıza intikal
ettiği andan itibaren biz konunun bir şekilde tarafı oluyoruz. Başak Cengiz örneğinde olduğu
gibi rastgele olmuş olaylarda da hemen konunun emniyet güçlerine, kolluğa ve yargıya intikal
etmesinden, öğrendikten sonra konuya dahil oluyoruz ve başından sonuna takip ediyoruz. “

Bakan
Derya Yanık,
Samsun’da
Ziyaretlerde
Bulundu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadın ve çocuklar söz konusu olduğunda
Bakanlıklarına intikal ettiği andan itibaren konunun bir şekilde tarafı olduklarını belirterek,
“Başak Cengiz örneğinde olduğu gibi rastgele olmuş olaylarda da hemen konunun emniyet
güçlerine, kolluğa ve yargıya intikal etmesinden, öğrendikten sonra konuya dahil oluyoruz
ve başından sonuna takip ediyoruz.” dedi.
Bakan Derya Yanık, Samsun’da bir takım ziyaretler gerçekleştirdi. AK Parti Teşkilat Akademisi
Programı’na katılmak üzere geldiği kentte Bakan Derya Yanık, temasları kapsamında Vali Zülkif
Dağlı’yı makamında ziyaret etti. Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığına geçen Bakan Derya
Yanık, burada Belediye Başkanı Mustafa Demir’den çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bakan Derya
Yanık, ziyaretleri kapsamında Şehit Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan’ın ailesini ziyaret ederek,
başsağlığı dileğinde bulundu.

Daha sonra Samsun Çocukevi ve Çocuk Destek
Merkezi ile Samsun Huzurevi’ni ziyaret eden
Bakan Derya Yanık, burada yaptığı açıklamalarda
İstanbul Ataşehir’de uğradığı kılıçlı saldırıda
hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz
cinayetinin herkesi çok etkilediğine işaret etti.
Bakan Derya Yanık, “Davayı başından beri takip
ediyoruz. Aileyle doğrudan temas içerisindeyiz.
Onları yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Şu
anda soruşturma aşaması devam ediyor. Biz de
dava açılar açılmaz Bakanlık olarak müdahalede
bulunacağız. O süreci zaten takip ediyoruz.”
ifadelerini kullandı.

Bakan Derya Yanık, konunun adli
yönü dışında mağdurların çevresinde
örselenme yaşayan çocuk veya
yetişkin kadın ve erkeklere yönelik
de psikodestek hizmetler yaptıklarına
dikkati çekti. Şiddet olaylarının hiç
yaşanmamasını
arzu
ettiklerini
vurgulayan Bakan Derya Yanık, şunları
kaydetti:

“Nitekim kadına yönelik şiddete sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyor ve bu işi tümüyle toplumdan
kazıyabilmek için uğraşıyoruz ama siz de takdir edersiniz ki böyle bir sosyal durum toplumun
bütün taraflarının ortak mücadelesiyle, ortak bir tavrıyla aile, komşu, kamu kurumları, eğitim
kurumları, sağlık kurumları, yargı kurumları, akla gelebilecek bütün tarafların beraber hareket
etmesi, beraber tavır geliştirmesiyle mümkün olacak bir mücadeledir. Bakanlık olarak kendi
sorumluluk kısmımızı yerine getirirken kamuoyu bilinci de geliştirmeye, kamuoyunda bu konuda
farkındalık oluşturulması, bir tavır geliştirilmesini sağmaya çalışıyoruz.”
Bu konuda medyanın önemli bir paydaş olduğunu, şiddetin engellenmesi ve yayılması
konusunda sorumluluğu bulunduğunu belirten Bakan Derya Yanık, sorumlu yayıncılık
ilkesiyle hareket eden tüm medyaya teşekkür etti. Mersin’in Gülnar ilçesinde Müslüme
Yağal’ın ölü bulunmasıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Bakan Derya Yanık, şunları
söyledi:

‘’

‘’
18

Müslüme 3,5 yaşında küçük bir kardeşimiz. Detayvermeyeceğim
ama şunu söyleyeyim; Müslüme cinayetinde soruşturma
ilerledikçe cinayetle ve ailenin durumuyla alakalı pek çok
detay ortaya çıkmaya başladı. Biz de en başından, konuya vakıf
olduğumuz dakikadan itibaren o konuda yapılması gereken
her türlü adımı atıyoruz. Ailede anneyi ve 4 kardeşi kurum
korumasına aldık. 18 yaş altı iki kız kardeş, iki erkek kardeş ve
anne olmak üzere kurum korumasına aldık. Süreci takip ediyoruz.
Dava açıldığında müdahil olacağız. Sorumlu ya da sorumlular,
mağdur ya da mağdurlar her kimse, sorumlular hakkında hukuki
süreç, mağdurlar hakkında korunma, psikososyal destek, her
ne varsa bunları da eksiksiz yerine getireceğiz.
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Bakan Derya
Yanık, Tokat’ta
Sosyal
Hizmetler
Kampüsü’nün
Temel Atma
Törenine
Katıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Milletimizin bize olan güvenini boşa çıkarmayacak şekilde çalıştık, hizmet ürettik. Sosyal hizmetleri ve sosyal yardımları daha
önce Cumhuriyet tarihimizde görülmemiş şekilde çeşitlendirdik ve geliştirdik. Biz halka
hizmetin Hakk’a hizmet olduğuna inanan bu ruhu, çağın gereklerine uygun olacak şekilde sosyal hizmetlerle birleştirdik” dedi.
Bakan Derya Yanık, çeşitli ziyaretler ve programlara katılmak üzere geldiği Tokat’ta, Sosyal Hizmetler
Kampüsü’nün temel atma törenine katıldı. Çocuk evleri sitesi, gündüzlü yaşlı bakım ve rehabilitasyon
merkezi, aile danışma merkezi, spor salonu ve yüzme havuzu, cami ve diğer donatılarıyla Tokat’a
yaraşır bir kompleksi kente kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Yanık, kampüste
her bir ayrıntının tek tek düşünüldüğünü vurguladı.

“Sosyal hizmetleri ve yardımları Cumhuriyet tarihimizde
görülmemiş şekilde çeşitlendirdik.”
Sosyal Hizmetler Kampüsü’nün, Tokat’ın ihtiyaçlarını karşılamasının yanında diğer şehirlere de
örnek olmasını ümit ettiğini belirten Yanık, şöyle devam etti:
“Ülkemize hizmet etme gücünü ve şevkini neredeyse 20 yıldır aralıksız sürdüren, en iyisini ve en
güzelini hedefleyen bir iktidarın bakanı olarak, milletimizin bize olan inancı en önemli motivasyon
kaynağım olmuştur. Milletimizin bize olan güvenini boşa çıkarmayacak şekilde çalıştık, hizmet
ürettik. Sosyal hizmetleri ve sosyal yardımları daha önce Cumhuriyet tarihimizde görülmemiş şekilde
çeşitlendirdik ve geliştirdik. Biz, halka hizmetin Hakk’a hizmet olduğuna inanan bu ruhu, çağın
gereklerine uygun olacak şekilde sosyal hizmetlerle birleştirdik. İşte bugün temelini atacağımız bu
kampüs, tam da bu bakış açısının sonuçlarından birisi. Mekan düzenlemeleriyle ve donatılarıyla
insana değer veren bir hizmet anlayışını, burada en güzel ifadesiyle ortaya koyduğumuzu
düşünüyorum.”
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Bütün çocukların özenle
sahip çıkılması gereken birer
emanet olduğunun altını
çizen Bakan Yanık, “Biz buna
inanıyoruz. Onlar bize emanet,
biz geleceği onlara emanet
edeceğiz günün birinde.
Bütün çocukların geleceğe
sağlıklı ve yeterli şekilde
hazırlanmasını sağlamak,
gerek anayasal gerekse
sosyal ama aynı zamanda
vicdani sorumluklarımız
arasında yer alıyor. Bugün
ülke çapında 1300’ü aşkın
bakım kuruluşumuzda, 14
bine yakın evladımız bize
emanet. Onların en iyi şekilde
hayata hazırlanmaları için tüm
imkanlarımızı seferber ederek
çalışıyoruz.” diye konuştu.

Çocuk evleri sitelerinin çok güzel bir örnek oluşturduğunu anlatan Bakan Yanık, şunları
kaydetti:
“Çocuk hizmetlerindeki insan odaklı büyük dönüşümün parçası olarak artık koruma-bakım
kuruluşlarımızı koğuş sisteminden ev sistemine dönüştürdük. 50-100 çocuğun bir arada
kaldığı koğuşlardan artık 5-6 çocuğun bir arada kaldığı yaşlarına göre sınıflandırıldıkları,
apartman dairelerinde, mahallenin bir parçası olarak yaşadıkları fiziki şartlara dönüştürdük.
Temelini attığımız bu sosyal hizmet kampüsümüzde de 50 kişilik kapasitesiyle çocuklarımıza,
her türlü sosyal, kültürel ve sportif imkanları olan bir çocuk evleri sitesi inşa edeceğiz.”
Bakan Derya Yanık, daha sonra Vali Ozan Balcı’yı makamında ziyaret etti. Buradaki
temaslarının ardından Tokat Belediye Başkanlığına geçen Bakan Yanık, Belediye Başkanı
Eyüp Eroğlu’dan çalışmaları hakkında bilgi aldı. Ardından, AK Parti Tokat İl Başkanlığını
ziyaret eden Bakan Yanık, daha sonra Tokat’ın tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi. Tokat
Huzurevi’nde yaşlılarla da bir araya gelen Yanık, huzurevi sakinleri ile sohbet etti, yetkililerden
hizmetler hakkında bilgi aldı.
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Bakan Yanık, ayrıca 2017 yılında Siirt’te görev yaptığı sırada terör örgütünün saldırısı
sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Yakup Akdağ’ın annesi Gülizar ve babası Zekeriye
Akdağ’ı da evlerinde ziyaret etti.
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Bakan Derya
Yanık, Kilis’te
Elbeyli Geçici
Barınma
Merkezi’ni
Ziyaret Etti
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Ziyaret sonrası açıklama yapan Bakan Derya Yanık, Kilis’te hem genel olarak sığınmacı misafirlerle
ilgili durumu yerinde görmek hem Bakanlığının çalışmalarını incelemek, daha iyi neler yapabilecekleri, daha çok vatandaşa nasıl hizmet edebileceklerini yerinde görebilmek için ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi. Kilis’in sahabeler yatağı olduğunu yeni öğrendiğini belirten Bakan Derya Yanık, “O
da benim için ekstra bir sürpriz oldu. Dolayısıyla burada olmaktan son derece mutluyum. Elbeyli
kampımızı özellikle görmek istedik. Hem Bakanlığımızın faaliyetleri konusunda hem de genel olarak
valimizle, belediye başkanımızla, kaymakamlarımızla, mülki ve yerel idarelerimizdeki bütün paydaş
arkadaşlarımızla, kamu görevlilerimizle birlikte konuları incelemek, değerlendirmek istedik.” dedi.
Kilis’in yaklaşık 10 yıldır sığınmacı kardeşlere ev sahipliği yaptığını ifade eden Bakan Yanık, şöyle
konuştu:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Dünya sığınmacı kardeşlerimize insani
yardım noktasında sınıfta kaldı. Türkiye bu anlamda dünyaya aslında bir insanlık dersi
veriyor. Fakat bu kadar yıldır devam eden süreçte artık bu yükün dünyanın geri kalanı
tarafından, diğer ülkelerce, örgütlü toplumlarca uluslararası kurum ve kuruluşlarınca da
paylaşılması gerektiği, bu yüke omuz vermeleri gerektiği çok açık” dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çeşitli ziyaretler ve programlara katılmak üzere gittiği
Kilis’te ilk olarak Vali Recep Soytürk ile bir araya gelerek Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı. Bakan Yanık,
ardından Kilis Belediye Başkanlığına geçerek Belediye Başkanı Servet Ramazan’dan çalışmaları
hakkında bilgi aldı. Yanık, daha sonra AK Parti Kilis İl Başkanı Murat Karataş’ı ziyaret etti. Karataş,
burada Bakan Yanık’a hediye takdiminde bulundu.
Bakan Yanık, kentteki
ziyaretleri kapsamında
Elbeyli Geçici Barınma
Merkezi’ni de ziyaret
ederek Suriyeli aile ve
çocuklarla bir araya
geldi. Kamptaki sosyal
tesis ve anaokuluna
da ziyarette bulunan
Yanık, yetkililerden
çalışmalarla ilgili bilgi
aldı.

“Elbeyli Geçici Barınma Merkezi’nde yaşayan sığınmacı kardeşlerimizi ziyaret ettik. İki ailemiz,
çocuklarımızla bir araya geldik. Sosyal ortamı önemli ölçüde görmek, burada yaşayan kardeşlerimizin
memnuniyet durumunu, ihtiyaçlarını anlayabilmek için müşahedede bulunmaya çalışıyoruz.
Bundan sonraki süreçte de inşallah Bakanlık olarak, yerel ihtiyaçları yerel aktörlerden, gerek kendi il
müdürlüğümüz üzerinden ki onlar sürekli takipteler ve çalışmaları bizzat sevk ve idare eden tarafta
yer alıyorlar gerek mülki amirlerimizden, valimiz başta olmak üzere kaymakamlarımızdan, doğrudan
doğruya tespit edip çalışmalarımıza ihtiyaca göre verimlilik esasıyla, insan odaklı bir şekilde devam
edeceğiz.”
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“Hem kendi vatandaşlarımızla hem Suriyeli sığınmacı kardeşlerimizle alakalı yaptığımız her çalışmanın
odağında insan var, insanın haysiyeti var, insanın insanlık onuru var” diyen Yanık, “Türkiye, yaklaşık
10 yıldır 5 milyona yakın sığınmacı misafir ediyor. Dünyada örneği görülmemiş ölçüde başarıyla,
cömertlikle kendi vatandaşlarımız için düşündüğümüz o onurlu hayatı sığınmacı kardeşlerimiz için
de sağlamaya çalıştığımız bir ortamı oluşturmaya çalıştık. Ama Cumhurbaşkanımızın da müteaddit
kereler ifade ettiği gibi dünya, Suriyeli sığınmacı kardeşlerimizin karşı karşıya kaldığı, insan haklarını
adeta hiçe sayan tutumunun karşısında sınıfta kaldı. Dünya, gelişmiş ülkeleriyle, Birleşmiş Milletleri
ile, NATO ile, aklınıza gelebilecek bütün örgütlü toplumlarıyla Suriye meselesi karşısında sınıfta
kaldı” ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, Türkiye’nin Suriyeli sığınmacılar konusunda dünyaya aslında insanlık dersi verdiğini
belirterek, “Fakat bu kadar yıldır devam eden süreçte artık bu yükün dünyanın geri kalanı tarafından,
diğer ülkelerce, örgütlü toplumlarca, uluslararası kurum ve kuruluşlarca da paylaşılması gerektiği,
bu yüke omuz vermeleri gerektiği çok açık. Bunu Cumhurbaşkanımız müteaddit kereler söyledi.
Türkiye, büyük devlet olma şuuruyla herkesten bağımsız olarak 10 yıldır burada. Bu ve benzeri
kamplarda zaten tecessüm
etmiş vaziyette, bütün
dünyanın gözünün önünde
duruyor. Hepinize tekrar
geldiğiniz ve bizi yalnız
bırakmadığınız için çok çok
teşekkürler ediyorum. “
şeklinde konuştu.
1999 yılında şehit olan
polis memuru Ahmet Uğur
Edeoğlu’nun ailesini ziyaret
eden Bakan Derya Yanık,
ardından 4 çocuklarından
sonra 2017’de koruyucu
aile
olarak
beşinci
çocuklarına
kavuşan
Döndü- İbrahim Halil Yenici
çiftine ziyarette bulundu.
Daha sonra Hacı Salih ve
Mine Kara Engelsiz Yaşam
Bakım
Rehabilitasyon
ve Aile Danışma Merkezi
Müdürlüğüne geçen Bakan
Yanık, buradaki çalışmalarla
ilgili bilgi aldı.
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Bakan
Derya Yanık
Hatay’da 3’üncü
Sivil Toplum
Buluşmaları
Toplantısına
Başkanlık Etti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 5 milyon sığınmacıya güvenli liman olan
Türkiye’nin, insan hakları standartlarını belirlediğini iddia eden ülkelere bu süreçte insanlık
dersi verdiğini belirterek, “Hedefimiz, bize gelen, sığınan, bizimle yaşamaya devam eden
herkese insan onuruna yaraşan, yakışan bir hayat sunmaktır.” dedi.
Bakan Derya Yanık, bir dizi ziyaretler için gittiği Hatay’da üçüncüsü gerçekleştirilen ‘Sivil Toplum
Buluşmaları’ toplantısına başkanlık etti. Bütün dünyanın ortak meselelerinden olan göç ve insani yardım
konusunu odağına alan sivil toplum temsilcileriyle bir araya geldiklerini aktaran Yanık, buradan alacakları
bilgilendirmelerin, önerilerin ve eleştirilerin kendileri için yol gösterici olacağını belirtti.
Bakan Derya Yanık, toplumun bütün kesimlerini kucaklayan, insan odaklı ve hak temelli politikalarıyla,
hizmetleriyle vatandaşların önündeki hukuki, sosyal ve fiziki engelleri kaldırmaya, sosyal korumaya dair
her alanda sadece nicelik değil, niteliği de arttırmaya, daha bütüncül ve sistematik bir yaklaşımla devam
ettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:
“Bu doğrultuda farklı alanlarda çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla seri şeklinde planladığımız
buluşmalarımızın istişare geleneğimize ve demokrasi kültürüne de önemli bir katkı sağlayacağına
inanıyorum. Ayrıca, istişare toplantıları sonucunda bakanlığımızda bir ilk olmak üzere sivil toplum
vizyon belgemizi ve eylem planımızı oluşturacağız. Bu anlamda sivil toplum kuruluşlarını, sosyal hizmet
uygulamalarımızda önemli paydaşlarımız olarak gördüğümüzü de bir kez daha belirtmek isterim.”
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“Sivil Toplumla İşbirliği Daire Başkanlığımızı kurduk”
Sivil toplum kuruluşları aracılığıyla halkın istek ve taleplerine daha yakından bir projeksiyon tuttuklarını
anlatan Bakan Derya Yanık, şöyle devam etti:
“İhtiyaçları daha net ve kısa yoldan görebiliyoruz. Böylelikle sosyal hizmet desteğine ihtiyaç duyan
vatandaşlarımıza daha hızlı ulaşabiliyor ve gerekli müdahalelerde bulunabiliyoruz. Sivil toplum
kuruluşları genel anlamda sorunları yerinde görüp çözmemize ışık tutan yol arkadaşlarımız oluyorlar. Biz
de sivil toplum kuruluşlarını hem sosyal hizmet alanında verdiğimiz eğitimlerle destekliyoruz hem de
projelerinin hayata geçmesinde zaman zaman paydaş olarak katkı sunuyoruz. Böylelikle bakanlığımız
ve sivil toplumun istişare zeminini kuvvetlendiren toplumsal barışa hizmet eden ve demokrasi iklimini
koruyan önemli adımlar atıldığına inanıyoruz. Bu amaçla bakanlığımız bünyesinde Sivil Toplumla İşbirliği
Daire Başkanlığımızı kurduk. Gayemiz, bütün çalışmalarımızda olduğu gibi sivil toplum iş birliklerimizde
de hizmet anlayışımızı gelecek nesillere aktarabilmek.”

Bakan Derya Yanık, Türkiye’nin 2021
yılı itibarıyla kitlesel olarak ülkeye
giriş yapan Suriyeli sığınmacılara ev
sahipliği yaptığını hatırlattı.
Türkiye’ye
sığınanlar
arasında
Afganistanlılar, Iraklılar, İranlılar,
Somalililer, çatışma ve savaşlardan
kaçan diğer ülke vatandaşlarının
bulunduğunu aktaran Yanık, “En
önemlisi ülkemize sığınmış bu
insanların yüzde 70’inden fazlasını
kadın ve çocuklar oluşturuyor.
Nitekim savaş ve benzeri zorlayıcı
koşullardan da en çok kadın ve
çocuklar
etkilenmektedir.
3,7
milyonu Suriye’den olmak üzere
toplam 5 milyon sığınmacıya
güvenli bir liman olan Türkiye, insan
hakları standartlarını belirlediğini
iddia eden ülkelere bu süreçte insanlık dersi vermektedir. Hedefimiz, bize gelen, sığınan, bizimle
yaşamaya devam eden herkese insan onuruna yaraşan, yakışan bir hayat sunmaktır.” dedi.
Bakan Derya Yanık, Hatay ziyareti kapsamında, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi ve AK
Parti İl Başkanı Adem Yeşildal ile Valiliği ziyaret edip Vali Rahmi Doğan ile görüştü. Daha sonra AK
Parti Hatay İl Başkanlığı’nı da ziyaret eden Bakan Derya Yanık, burada partililerle bir araya geldi.

Bakan
Derya Yanık,
Başkentteki
Adanalılar
Birlik
Beraberlik
Güç Birliği
Gecesi’ne
Katıldı
Aileve Sosyal HizmetlerBakanı DeryaYanık, Gazi Üniversitesi Kampüsü SosyalTesisleri’nde
Adanalılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen “Başkentteki Adanalılar
Birlik Beraberlik Güç Birliği Gecesi”ne katıldı.
Hemşehrileriyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren ve Çukurova’nın bir evladı
olduğunu ifade eden Bakan Derya Yanık, “Beni tanıyan herkes benim hayata bakışımı, insana
bakışımı oluşturan özelliğimin önemli ölçüde Çukurova coğrafyası, kültürü, tarihi olduğunu çok iyi
bilir. Bu, benim için işin duygusal tarafı.” diye konuştu.

Çukurova’nın
tarihiyle,
kültürüyle,
coğrafyasıyla,
ekonomisiyle,
halk
kültürüyle, folkloruyla Türkiye’nin en
önemli parçalarından, bölgelerinden biri
olduğunun altını çizen Bakan Derya Yanık,
“Bizim görevimizin o kültürü, o folkloru
yaşamak, yaşatmak ve bizden sonrakilere
bırakmak
olduğunu
düşünüyorum.
Mesele sadece hemşehrilik ölçeğinde
bir araya gelmek değil. Çukurovalılar
olarak bir sorumluluğumuzun olduğunu
düşünüyorum. Tarihten aldığımızı geleceğe
bırakmak gibi bir sorumluluğumuz var.
Çünkü Adana coğrafyası, kültürü, insanı
ve insana bakışı bu ülkede her zaman çok
önemli bir yerde durmuştur” ifadelerini
kullandı.
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Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip
Erdoğan’ın
Teşrifleriyle
Engelli Öğretmen
Ataması ve Engelsiz
Vizyon 2030
Tanıtım Toplantısı
Gerçekleştirildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Derya Yanık ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in katılımıyla Haliç Kongre Merkezi’nde
Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Dünya Engelliler Günü’nü vesile kılarak aynı
zamanda 750 engelli öğretmenin de atamasının gerçekleştirildiğini belirterek, “Bugünkü ile birlikte
hükümetlerimiz döneminde engelli ataması toplamda 63 bin 87’ye ulaşmış bulunuyor.” dedi.
Erdoğan, Birleşmiş Milletler öncülüğünde bütün dünyada kabul gören bu anlamlı günün engelliler
için hayırlara vesile olmasını diledi.
Her türlü zorluğa rağmen paralimpik sporcuların elde ettiği başarılar karşısında milletçe herkesin
farklı duygular yaşadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
“Elbette tüm spor dallarındaki başarılarımızı önemsiyoruz ama engelli sporcularımızın başarılarına
çok daha farklı bir nazarla bakıyoruz. Buradan bir kez daha kendilerini kutluyor, başarılarının
artarak devam etmesini diliyorum. Bugün Dünya Engelliler Günü’nü vesile kılarak aynı zamanda
750 engelli öğretmenimizin de atamasını gerçekleştiriyoruz. Atamalarını yapacağımız engelli
öğretmenlerimize yeni görev yerlerinde Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Bugünkü ile
birlikte hükümetlerimiz döneminde engelli ataması toplamda 63 bin 87’ye ulaşmış bulunuyor. 2002
yılında iktidara geldiğimizde kamuda görev yapan engelli memur sayısı neydi biliyor musunuz?
5 bin 777. Nereden nereye. Kim engellilerin yanındaymış, işte bu rakam bunu ortaya koyuyor.
Kim engellilere devletin kapılarını açıyormuş, uygulama ortada. Her biri tek başına büyük bir
başarı hikayesi olan engelli öğretmenlerimizin çocuklarımızı en güzel şekilde yetiştirme yanında,
engelleri aşmadaki mücadeleleriyle de evlatlarımıza ilham kaynağı olacağına inanıyorum. Engelli
öğretmenlerimizin zorluğu kadar kutsal olan vazifelerinde ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında
olmayı sürdüreceğiz.”

“Erişilebilirliği en önemli gündem maddemiz olarak belirledik”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Dünya Engelliler Günü’nü vesile kılarak aynı
zamanda 750 engelli öğretmenin de atamasının gerçekleştirildiğini belirterek, “Bugünkü ile birlikte
hükümetlerimiz döneminde engelli ataması toplamda 63 bin 87’ye ulaşmış bulunuyor.” dedi. Erdoğan,
Birleşmiş Milletler öncülüğünde bütün dünyada kabul gören bu anlamlı günün engelliler için hayırlara
vesile olmasını diledi.
Her türlü zorluğa rağmen paralimpik sporcuların elde ettiği başarılar karşısında milletçe herkesin farklı
duygular yaşadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
“Elbette tüm spor dallarındaki başarılarımızı önemsiyoruz ama engelli sporcularımızın başarılarına
çok daha farklı bir nazarla bakıyoruz. Buradan bir kez daha kendilerini kutluyor, başarılarının
artarak devam etmesini diliyorum. Bugün Dünya Engelliler Günü’nü vesile kılarak aynı zamanda
750 engelli öğretmenimizin de atamasını gerçekleştiriyoruz. Atamalarını yapacağımız engelli
öğretmenlerimize yeni görev yerlerinde Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Bugünkü ile
birlikte hükümetlerimiz döneminde engelli ataması toplamda 63 bin 87’ye ulaşmış bulunuyor. 2002
yılında iktidara geldiğimizde kamuda görev yapan engelli memur sayısı neydi biliyor musunuz? 5 bin
777. Nereden nereye. Kim engellilerin yanındaymış, işte bu rakam bunu ortaya koyuyor. Kim engellilere
devletin kapılarını açıyormuş, uygulama ortada. Her biri tek başına büyük bir başarı hikayesi olan
engelli öğretmenlerimizin çocuklarımızı en güzel şekilde yetiştirme yanında, engelleri aşmadaki
mücadeleleriyle de evlatlarımıza ilham kaynağı olacağına inanıyorum. Engelli öğretmenlerimizin
zorluğu kadar kutsal olan vazifelerinde ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında olmayı sürdüreceğiz.”
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Cumhurbaşkanı Erdoğan geçmişten aldıkları ilham ve inançla geleceği şekillendirmenin gayretinde
olduklarını belirterek, “Bir süredir üzerinde çalıştığımız 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi’nin hazırlıklarını
tamamladık. 3 ayrı eylem planıyla uygulamaya geçireceğimiz Vizyon Belgemizi tüm paydaşların, ilgili
kurum ve kuruluşların katkısıyla tekemmül ettirdik. Bu süreçte akademisyenlerimizin değerli fikirlerinin
yanı sıra uluslararası birikimden ve başarılı uygulamalardan da istifade ettik.” dedi.

Aile ve Sosyal
Hizmetler
Bakanlığı’nın
2022 yılı
Bütçesi
TBMM Genel
Kurulunda
Kabul Edildi

Ortaya, ülkenin engellilerle ilgili çalışmalarına 2030 yılına kadar yön verecek kapsamlı, detaylı, iyi
çalışılmış bir yol haritası çıkardıklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
“Toplamda 8 politika alanı üzerine inşa edilen Engelsiz Vizyon, 8 amaç, 31 hedef ve 107 eylemden
oluşmaktadır. Bu kapsamda engelli kardeşlerimiz için hayatın her alanını, özellikle kamu kullanımını, açık
alanların erişilebilirliğini önemsiyoruz. Kültürel etkinliklerden spor faaliyetlerine, engelli kardeşlerimizin
sosyal katılımlarını artıracak yeni yol ve yöntemlerle onları destekliyoruz. Ayrıca konut hizmetlerinden
ulaşım ve iletişim hizmetlerine kadar pek çok alanda erişilebilirliğin geliştirilmesine öncelik veriyoruz.
Sosyal hayatın yanı sıra siyasete katılmak isteyen engelli kardeşlerimizin de önündeki bütün engeller
kalkıyor. Engellilerin sömürü, şiddet, işkence, aşağılama gibi insan
onurunu ve haysiyetini zedeleyen her türlü kötü muameleden
korunmasını esas alıyoruz.”
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da konuşmasında,
engelli vatandaşlara yönelik politikaların hayata geçirilebilmesi ve
hizmetlerin ulaşması için sağlıklı ve güçlü bir hukuki zemine ihtiyaç
olduğuna dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öncülüğünde
bu alanda birçok yeniliğe imza attıklarını anlatan Bakan Yanık, şöyle
konuştu:
“Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılma noktasında en
büyük sıkıntılarının başında hayatın her alanının herkes için erişilebilir
olmaması geliyordu. Ortopedik engelli, görme engelli ya da işitme
engelli vatandaşlarımıza kendi başına hareket imkanı sağlayacak en
önemli ihtiyaçların başında o gün de erişilebilirlik geliyordu, bugün
de erişilebilirlik geliyor. Dolayısıyla erişilebilirliği en önemli gündem maddelerimizden birisi olarak
belirledik. Erişilebilirlik sadece engellilerimiz için değil, yaşlı, çocuk, hasta, hamile ve çocuklu kadınlar
gibi birçok grubu ilgilendiren ve toplum olarak hayat kalitemizi yükseltecek bir sosyal kriterdi.”
Hayatlarını kendi başlarına sürdüremeyen engelli vatandaşları için bakım ve bakım destek hizmetlerine
2005 yılından bu yana etkin bir şekilde devam ettiklerini kaydeden Yanık, “Tam veya yarı zamanlı olarak
gündüz bakım hizmetimizle engelli vatandaşlarımızı destekliyoruz. Engellilerimiz ve refakatçileri şehir
içi toplu taşımada ve şehirlerarası demir ve deniz yollarında ücretsiz seyahat edebiliyorlar. Evlerinden
okullarına ücretsiz taşıdığımız engelli öğrencilerimiz de özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde
yine ücretsiz olarak eğitim görebiliyorlar. Türkiye’ye yayılmış gündüzlü ve yatılı bakım merkezimizle
binlerce engelli vatandaşımıza bakım hizmetlerimiz sürüyor.” diye konuştu.
Dünyada iyi uygulama örnekleri arasında gösterilen hizmetleriyle sosyal hizmet alanında bir başarı
hikayesi oluşturduklarını dile getiren Bakan Yanık, bu başarı hikayesinin daha kapsamlı ve bütüncül
bir bakışla ele alınması için bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde dünyaya örnek teşkil edecek
yeni bir adım daha atacaklarını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 25 yıldır şiddetle mücadele ettiğinin altını
çizerek, “Kadına yönelik şiddeti konuşanlar Diyarbakır annelerine bakacak.
Kadına yönelik şiddeti konuşanlar Kandil’e 9-10 yaşında çıkarılan kız çocuklarına
bakacak” dedi.
Bakan Derya Yanık, TBMM Genel Kurulunda, Bakanlığın 2022 yılı bütçesine ilişkin konuşma yaptı.
Milletvekillerinin yapıcı önerilerini çok ciddiye aldıklarını kaydeden Yanık, “Ancak, bizim bakanlığımızın
çalışmalarının her bir muhatabı muhakkak dezavantajlı gruplar olan, dezavantajlı olduğu için kaba
siyaset tartışmalarının, kaba siyaset çekişmelerinin tarafı olmaması gereken gruplardır. Dolayısıyla
bizim bakanlığımızın çalışma alanları üzerinden yıpratıcı eleştirilerin de bu anlamda bize değil, bu
çalışmaların muhatabı olan millete zarar verdiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum” dedi.

Muhalefet milletvekillerinin, bağımlılıkla
hiç mücadele edilmiyormuş gibi
yansıtmasının meseleye hiç vakıf
olmamak ya da ciddiye almamak
anlamına geleceğini belirten Bakan
Yanık, konunun hassas ve istismar
edilmesinin yanlış olduğunu söyledi.
Bakan Derya Yanık, “engelli raporu
olmayan 442 bin kişiye ödenen 697
milyon liranın hesabının verilemediğine”
dair iddialara ilişkin şu bilgileri verdi:
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“442 bin kişiye engelli raporu olmadan yardım yapıldığı iddiası doğru değil. ‘Yandaşlara
dağıttınız’ vesaire... 442 bin kişinin engelli raporu var. Sisteme de girmiş. Bizim sosyal
hizmet merkezlerimizde fiziki olarak gelmiş, vatandaş evraklarını teslim ediyor, ondan sonra
onlara gerekli ödemeleri bağlıyoruz. Bu açık nereden çıktı. 2006’dan beri biz fiziksel olarak
alıyor ve ödemelerini yapıyoruz. Ancak e-rapor sistemi 2020 Şubat ayında faaliyete geçti.
Dolayısıyla fiziken var olan engelli raporlarının bir kısmı engelli sistemine girmedi. Girmediği
için Sayıştay e-rapor üzerinden gördüğü için iki bakanlığın sayıları arasında fark olduğundan
bahisle bu ödemelerin fazla olduğu sonucunu çıkardı. Ancak yine Sayıştay 2020’de sistem
entegrasyonunun yüzde 100 gerçekleştiğini de tespit etti. Dolayısıyla ortada herhangi bir
ihlal yok, fazla bir ödeme yok. Doğrudan engelli olan hak sahibi ve sahipliği devam eden
vatandaşımıza yapılan ödeme var.”
Bakan Yanık, kadına şiddetin tolere
edilebileceğine dair bir ifadesi olduğu
iddialarına
ilişkin,
bahsi
geçen
konuşmanın bağlamının çok açık
olduğunu belirterek, “25 senedir
ömrüm şiddetle mücadeleyle geçiyor.
Kadına yönelik şiddeti konuşanlar
Diyarbakır annelerine bakacak. Kadına
yönelik şiddeti konuşanlar Kandil’e
9-10 yaşında çıkarılan kız çocuklarına
bakacak.” ifadelerini kullandı. HDP
milletvekillerinin tepkisi üzerine Yanık,
“Şiddeti konuşacak en son grup sizsiniz.
Bizim ne söylediğimiz, dün de ne
söylediğimiz, bugün de ne söylediğimiz,
yarın da ne söyleyeceğimiz çok açık.”
dedi.
“İstanbul Sözleşmesi’nden çıktıktan
sonra şiddet azaldı” şeklinde bir
korelasyon kurduğunun iddia edildiğine
de anlatan Yanık, şöyle konuştu:
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“Ben hiçbir zaman böyle bir korelasyon kurmam. Bizatihi bu korelasyonun yanlış olduğunu defaatle
ifade ettim. İstanbul Sözleşmesi’nin sadece bir metin olduğunu, bir yasama faaliyetinin herhangi başka
bir yasal düzenlemenin şiddet gibi çok boyutlu, komplike bir meseleye tek başına sebep olamayacağı
gibi tek başına da ortadan kaldıramayacağını söyledim. Her ortamda, bakan olmadan önce de İstanbul
Sözleşmesi yürürlükteyken de bakan olduktan sonra da İstanbul Sözleşmesi yürürlükten kaldırıldıktan
sonra da hep aynı şeyi söyledim. Arkasında duramayacağım tek bir konuşmam yoktur, yeter ki
çarpıtmayın.”
Genel Kurulda görüşmelerin tamamlanmasının ardından Bakan Yanık, milletvekillerinin soru ve
eleştirilerine de yanıt verdi. Yanık, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in “Twitter” eleştirisine ilişkin,
“Sayın Özgür Özel’in benim sosyal medya hesaplarımı bu kadar sevdiğini bilseydim kapatmazdım.
Üzüldüm, çünkü o dönemde tartışmaları ve manipülasyonları bitirebilmek için kapattık. Daha
sonra hesap açmadım, o fake hesapla ilgili de şikayetimiz var. Önceki hesabımda yazdığım hiçbir
şeyi değiştirmedim veya silmedim. Buradan da bir şey bulamazsınız.” dedi.
Diyarbakır annelerini ziyaret etmediği yönündeki eleştirilere ise Yanık, HDP’ye yönelik olarak,
“Diyarbakır annelerinin çocuklarını getirin. Geçmişte arkadaşlarınız ‘biz Kandil’e sırtımızı dayadık’
demişlerdi. Sırtınızı dayadığınız yere sözünüz herhalde geçer. Getirin, o anneler size kırmızı halı
sererler.” ifadesini kullandı.
Konuşmaların tamamlanmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçesi
kabul edildi.
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık,
Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği “Yılın
Fotoğrafları” oylamasına katıldı.

AAfoto muhabirlerive muhabirlerininyurt içinde
ve yurt dışında çektiği “haber”, “yaşam” ve
“spor” kategorilerindeki fotoğrafları inceleyen
Bakan Yanık, yaşam kategorisinde tercihini
Şebnem Çoşkun’un “Sağlık çalışanlarının
şefkatli elleri” ile İzzet Mazı’nın “Oğullarının
emaneti Atmaca” fotoğraflarından yana
kullandı.

“Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri” fotoğrafının çok etkileyici olduğunu belirten Yanık, “Burada yeni bir
hayat, bir insan görüyorsunuz. Covid döneminde, hekimlerin normal hijyen tedbirinin çok ötesinde
güvenlik tedbiri alınmış” diye konuştu.
“Oğullarının emaneti ‘Atmaca’ ” fotoğrafını da çok etkileyici bulan Bakan Yanık, fotoğrafta vefa duygusunun
çok ön planda olduğunu belirterek “Adeta hikâye içerisinde hikaye var” dedi.
Haber kategorisinde Elif Öztürk Özgöncü’nün “Yorgun kahramanlar” fotoğrafını oylayan Yanık, fotoğrafın
yangında çok ciddi bir mücadele verildiğini anlattığını ve itfaiyecilerde “İş bitti, görev tamamlandı”
rahatlığının görüldüğünü ifade etti.
Spor kategorisinde ise tercihini Şebnem Çoşkun’un “Kadınlar için daldı” fotoğrafından yana kullanan Yanık,
“Hem amacı itibarıyla önemli hem de çok estetik ve şık bir fotoğraf” değerlendirmesini yaptı.
Bakan Derya Yanık, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, özellikle dijital ortamlarda ve haberlerde
fotoğrafları dikkatlice incelemeyi sevdiğini, bir dönem amatör olarak fotoğrafçılıkla da ilgilendiği söyledi.
AA’daki muhabirlerin fotoğraf çekme becerisinin olağanüstü olduğunu dile getiren Bakan Yanık, şöyle
konuştu:
“Aslında ben fotoğrafı ‘sanat’ kabul edenlerdenim, o yüzden bakmayı seviyorum. İyi fotoğraf bir hikâye
anlatır. Sadece fotoğrafa bakarak onun çekildiği atmosferin, haberin hikâyesini aslında anlayabilirsiniz ve
sizi nereden bakmanız gerektiği noktasında da bir parça uyarır. O yüzden Anadolu Ajansının fotoğraflarını
seviyorum. Önceki yıllardaki fotoğraf yarışmaları, ödül kazanan fotoğrafların değerlendirmelerini elimden
geldiğince takip etmeye çalıştım. Bu yıl da gerçekten çok güzel fotoğraflar var. Hatta seçmekte zorlandığım
güzellikte fotoğraflar var. Ben her kategoride birer tane seçtim ama aklım seçemediklerimde. Fotoğrafları
çeken tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, hepsinin ellerine sağlık.”
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Aile
Danışmanlığı
Hizmeti Alan
Aileler, Bu
Hizmetin
Evliliklerinin
Sağlıklı
Yürütülmesinde
Önemli Katkısı
Olduğunu
Bildirdi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak sunulan
Aile Danışmanlığı Hizmeti alan aileler, bu hizmetin evliliklerinin sağlıklı
yürütülmesinde önemli katkısı olduğunu söyledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile
bütünlüğünü korumak ve güçlendirmek,
aile içi ilişkileri düzenlemek, evliliğin
işleyişinde yaşanan ya da yaşanması
muhtemel sorunların çözümüne destek
olmak amacıyla 81 ilde İl Müdürlükleri ve
Sosyal Hizmet Merkezlerindeki (SHM)
uzman personel aracılığı ile vatandaşlara
ücretsiz olarak Aile Danışmanlığı Hizmeti
sunuyor. Aile Danışmanlığı Hizmetleri,
her aileye özel olarak, ailenin değerleri
ve hassasiyetleri göz önünde tutularak,
onların
ihtiyaçları
doğrultusunda
veriliyor.

Aile Danışmanlığı Hizmetleri, eşlerin aile içi iletişim
konularında yaşadıkları sorunlarla etkili bir şekilde baş
etmelerini desteklemek amacıyla ‘Aile Danışmanlığı’,
boşanma sürecinde olan çiftlerin bu süreci
sağlıklı yönetebilmeleri amacıyla ‘Boşanma Süreci
Danışmanlığı’ ve ‘Bireysel Danışmanlık’ olarak 3 başlık
altında sunuluyor. Boşanma öncesi ve esnasında
sunulan Aile Danışmanlığı Hizmeti ile aile içi iletişim
sorunları nedeniyle boşanma noktasına gelen ailelere,
aile ilişkilerini yeniden gözden geçirmelerine destek
olunuyor. Ayrıca, aile içi iletişim becerileri kazandırmak,
çatışmaların yapıcı bir şekilde çözülmesinde yardımcı
olmak ve çocuklarıyla ilgili yaşadıkları sorunların
çözümü yönünde de danışmanlık yapılıyor.
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Bakanlık, danışmanlık hizmetinin değerlendirilmesi amacıyla ‘Aile ve Boşanma Süreci Danışmanlığı
Hizmetinin Analizi ve Değerlendirilmesi’ araştırması da yaptı. Araştırma sonucunda danışanların
hizmetten memnun kaldıklarını, hizmetin kendilerine ve ailelerine faydalı olduğunu ve bu hizmetin
evliliklerinin sağlıklı yürütülmesinde önemli katkısı olduğunu bildirdi. vatandaşlar, özellikle sağlıklı
iletişim becerisi konusunda destek aldı. Ücretsiz olarak verilen Aile Danışmanlığı Hizmetinden
bugüne kadar 76.203 vatandaş yararlanırken; vatandaşlar, özellikle sağlıklı iletişim becerisi
konusunda destek aldı.
Öte yandan, 2019 yılından bu yana vatandaşlar, Aile Danışmanlığı Hizmetinden yararlanmak için
e-devlet üzerinden de başvuru yapabiliyor. Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden başvurdukları takdirde
randevu alarak İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerinde Aile Danışmanlığı Hizmeti alabiliyor.

Aile ve Sosyal
Hizmetler
Bakanlığı,
Ergen
Nüfusunun
Profilini
Çıkarıyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ülkemizdeki ergen nüfusunun daha yakından
tanınması, ergenler ile ilgili veri ihtiyacının karşılanması, politika ve uygulamalara
temel oluşturacak bilgilerin elde edilmesi amacıyla başlattığı Türkiye Ergen Profili
Araştırması’nın (TEPA) üçüncüsü için saha çalışmalarını başlattı.
İlki 2008 yılında gerçekleşen ve her 5 yılda bir tekrarlanan Türkiye Ergen Profili Araştırması, Türkiye’de
yaşayan 12-18 yaş arası gençlerin karşılaşabileceği bedensel, sosyal, psikolojik ve ekonomik sorunları
saptamak, bu veriler ışığında değerlendirmek ve gençlerin ihtiyaçlarına yönelik sosyal politikalar
üretmek amacıyla yapılıyor.
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Bu yıl Türkiye Ergen Profili Araştırması’nın üçüncüsü için saha çalışmalarını başlatan
Bakanlık, 36 ilde yaklaşık 60 bin haneyi tarayacak. Araştırma kapsamında bu hanelerde
yaşayan yaklaşık 7000 ergenle görüşülecek.
Araştırma 3 başlıkta yapılacak. Birinci kısımda hanede yaşayan bütün bireylerin yaş,
cinsiyet, eğitim ve sağlık durumları değerlendirilecek. İkinci kısımda, konut özellikleri, ev
sahipliği, gelir kaynakları gibi haneye ilişkin sorular yer alacak. Üçüncü kısımda ise ergen
nüfusa sağlık durumu, okul ve eğitim hayatı, çalışıyorsa iş hayatı, evdeki yaşam koşulları,
ailenin sağladığı sosyal destek, arkadaş çevresinin özellikleri ve arkadaş ilişkileri, madde
kullanımının olup olmadığı, fiziksel olarak zarar görüp görmediği, sosyal medya alışkanlığı gibi
sorular yöneltilecek. Üçüncü kısımdaki toplam 11 modül, 131 soru ve yaklaşık 200 önermenin
içerdiği araştırmanın bulgularının 2022 yılında kamuoyu ile paylaşılması planlanıyor.
İlki 2008, ikincisi 2013 yılında yapılan araştırma serisinin üçüncüsüne 2019 yılında başlayan Bakanlık,
Covid-19 pandemisi nedeniyle ertelediği araştırmanın saha çalışmasını Kasım ayında uygulamaya
koydu.
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Aile Eğitim
Programı
Bölgesel
Toplantılar
Gerçekleştirildi
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ROMSİD
1. Paydaş
Danışma
Toplantısı
Ankara’da
Gerçekleştirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yürütülmekte olan Aile Eğitim
Programı kapsamında İl Müdürlüklerinin katılımıyla Bölgesel Toplantılar düzenlendi.
Toplantılar, her bölgeden bir ilin ev sahipliğinde ve diğer il müdürlüklerinin katılımıyla
gerçekleştirildi.
Online olarak gerçekleştirilen toplantılarda il müdürlüklerince uygulanmakta olan Aile Eğitim
Programının uygulanmasına ilişkin esaslar, geliştirilmesi gereken alanlar ve iyi uygulama
örnekleri paylaşıldı. Toplantıda ayrıca, Aile Eğitim Programı kapsamında 2021 yılı değerlendirildi,
2022 yılı planlamalarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

ROMSİD 1. Paydaş
Danışma Toplantısı
Ankara’da
Gerçekleştirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen “Roman Strateji Belgesi için Etkili Bir
İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Mekanizması Kurulması (ROMSİD)” Projesi kapsamında
Bilgi İşlem Altyapısı Kurulması 1. Paydaş Danışma Toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantıya,
Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İŞKUR, Türkiye Belediyeler Birliği ve Bakanlığımızdan ilgili
Genel Müdürlüklerin merkezi düzeyde personelleri ile projenin pilot illeri olan Adana, Bursa,
Edine, İzmir ve Samsun illerinden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü temsilcileri katıldı.
Toplantıda, katılımcılar ROMSİD Projesi’nin hedefi ve faaliyetleri konusunda bilgilendirildi. Ayrıca,
ROMSİD kapsamında kurulacak olan Bilişim Tabanlı İzleme ve Değerlendirme Sistemi’nin temel
dinamikleri paydaş ve yerel düzey kurum temsilcileri ile görüşüldü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen “Roman Strateji Belgesi için Etkili
Bir İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Mekanizması Kurulması (ROMSİD)” Projesi 1.
Eğitim Programı paydaş kurumların temsilcilerinin katılımıyla Ankara’da tamamlandı. Eğitim
programında izleme ve değerlendirme kavramının politika, strateji ve eylemlerle bağlantısı ile
sunumlar gerçekleştirildi.

Yerel Düzey
Roman
Çalıştayları
Gerçekleştirildi

Roman Vatandaşlara Yönelik II. Aşama Eylem Planı’nda (2019-2021) yer alan Yerel Düzey
Roman Çalıştayları, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde çevrim
içi olarak düzenlendi. Çalıştaylara, paydaş kurumların temsilcileri, Roman STK temsilcileri ile
akademisyenler katıldı.
Çalıştaylarda roman vatandaşlara yönelik yapılan çalışmalara ilişkin sunumlar yapıldı, ilgili
akademisyenler, STK’lar ve vakıflar, görüş ve değerlendirmeleriyle katkı sağladı.
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Devlet
Korumasındaki

1050

Gencin
Ataması Yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın katıldığı kura töreninde
devlet korumasındaki 1050 genç kamu kurum ve kuruluşlarına atandı.

Çocuk
Hizmetleri

Genel Müdürlüğü

Derya Yanık, Bakanlıkta gerçekleştirilen “Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin
Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni”nde yaptığı konuşmada, bugün gençlerin
yaşadığı heyecanı kendisinin de
hissettiğini dile getirdi. Bakan Yanık,
gençlere “Sizlerin başarısı bizim için
bir gurur vesilesi. Sizin başarınız
bizim gururumuz. Sizin geleceğiniz
ülkemizin
geleceğidir.
Bugün,
devlet korumasından yararlanan
gençlerimize sağlanan istihdam
hakkı ve imkanlarıyla, dayanışma
kültürümüzün güzel bir örneğini
veriyoruz. Gençlerimizin geleceğe
güvenle bakması, milletimiz ve
hükümetimiz için her zaman
öncelikli meselelerimizin başında
geliyor.” diye seslendi.
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Devlet korumasından yararlanan her çocuğun daha huzurlu ve güvenli ortamlarda
yetişmesini sağlamaya çalıştıklarını vurgulayan Bakan Yanık, şunları söyledi:

Devlet
Korumasındaki
1.050 Gencin
Ataması Yapıldı

“Yeri geldiğinde apartmanda komşularıyla, yeri geldiğinde mahallede arkadaşlarıyla bir araya gelebildiği,
bir arada bulunabildikleri bir modelin, toplumla uyum noktasında çocuklarımızı güçlendirdiğini biliyoruz.
Yapılan araştırmalar ve ortaya çıkan değerlendirmeler, bizlerin çocuk hizmetleri anlayışımızdaki köklü
değişiklik ile uygulamaya başladığımız sistemin doğruluğunu bilimsel olarak da ortaya koyuyor. Tüm
bu çalışmalarla hedefimiz, çocuklarımızın donanımlı ve özgüvenli bireyler olmalarını sağlamak, ahlaken
olduğu kadar sosyal ve manevi değerleriyle de güçlü nesiller yetiştirmek.”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın katıldığı kura töreninde
devlet korumasındaki 1.050 genç kamu kurum ve kuruluşlarına atandı
Derya Yanık, Bakanlıkta gerçekleştirilen “Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin
Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni”nde yaptığı konuşmada, bugün gençlerin
yaşadığı heyecanı kendisinin de hissettiğini dile getirdi. Bakan Yanık, gençlere “Sizlerin
başarısı bizim için bir gurur vesilesi. Sizin başarınız bizim gururumuz. Sizin geleceğiniz
ülkemizin geleceğidir. Bugün, devlet korumasından yararlanan gençlerimize sağlanan
istihdam hakkı ve imkanlarıyla, dayanışma kültürümüzün güzel bir örneğini veriyoruz.
Gençlerimizin geleceğe güvenle bakması, milletimiz ve hükümetimiz için her zaman öncelikli
meselelerimizin başında geliyor.” diye seslendi.
Bakan Yanık, şöyle devam etti:
“Geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlerin kendileriyle ilgili kurdukları hayallerin güzel bir
parçası olmaya gayret ediyoruz. Çocuklarımız için yaptığımız her hizmetle ve çalışmayla
hem onların hem de ülkemizin geleceğini inşa ediyoruz. Bu çalışmalarımızı, bizler her yerde
ilgi, sevgi, şefkat, fedakarlık hisleriyle ve azimle yürütmekteyiz. Bu doğrultuda çocuklarımızın
sağlıklı büyümeleri için aldığımız önlemler ve yürüttüğümüz programlar çeşitlilik arz ediyor.
Onları önlenebilir risklerden koruyarak huzurlu ve güvenli koşullarda yetişmelerini sağlamak
için evde bakım desteğinden kurumsal hizmetlerimize kadar farklı başlıklarda çalışmalar
yürütüyoruz.”

Çocuklara ve gençlere yönelik çalışmalarına ilişkin bilgi veren Yanık, koruma altındaki
gençlerin motivasyonunu sağlayacak sosyal, kültürel, sportif etkinlikler düzenlendiğini,
gençlerin iş ve meslek hayatına doğru bir şekilde hazırlanabilmesi için 13-15 ve 16-18 yaş
gruplarına yönelik İş ve Meslek Danışmanlığı Eğitimleri verildiğini anlattı.
Yükseköğretime devam eden veya kurum bakımından ayrılan gençler için “Yaşam Becerileri”,
“Çalışma Hayatı ve Hukuk” gibi başlıklarda temel eğitimler düzenlendiğini belirten Yanık,
gençlerin kariyer planlarına destek olacak çalışmalar yapıldığını bildirdi.
2018’den itibaren devlet korumasında yetişmiş gençlerin mezun oldukları alanlara göre
atamasının yapıldığını aktaran Bakan Yanık, “İstihdam hakkına sahip gençlerimizin başvuru
süresini 2 yıldan 5 yıla çıkardığımız gibi, atamalarda sınav uygulaması yerine kura yöntemini
getirerek, onların hayata atılmalarını kolaylaştırdık. 2003’ten 2021 yılına kadar toplam 34 bin
560 gencimizi kamuya yerleştirmiş durumdayız.” şeklinde konuştu.
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Bakan Derya
Yanık: “Sokakta
Çalıştırılan ve
Dilendirilen

27.520

Çocuğumuzla
İlgili Önlem Aldık“
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, ülke genelinde 320 mobil
ekibin tespit ettiği sokakta çalıştırılan veya dilendirilen 27.520
çocukla ilgili önlem alındığını bildirdi
Bakan Derya Yanık, sokakta çalıştırılan veya dilencilik yapmaya zorlanan çocukların
korunması, eğitimlerine devam etmelerinin sağlanması amacıyla ailelere yönelik rehberlik
ve destek çalışmaları yürütüldüğünü belirtti.
AK Parti hükümetleri olarak, çocukları, gençleri iyi bir geleceğe hazırlama konusunda çıtayı
sürekli yükselttiklerini vurgulayan Bakan Yanık, “Bugünkü atamalarla, siz gençlerimizin
hayatında ümit ediyoruz ki yeni bir sayfa açılıyor. Bizler, çalışmalarımızla yine sizin yanınızda
olmaya devam edeceğiz. Görevlerinize başlamadan önce, daha bilinçli ve sorunsuz bir
şekilde hareket edebilmenizi sağlamak amacıyla kamudaki çalışma koşulları ve kurallarıyla
ilgili sizden önce atanan gençlerimize olduğu gibi, sizlere de rehber olacak bilgilendirici
seminerler vereceğiz. Biz, bugüne kadar olduğu gibi, sizlerin her zaman yanında olmaya,
yoldaşınız ve aileniz olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Bakan Yanık ile hak sahibi gençler, atama kurası için butona birlikte
bastı. Devlet korumasında yetişen 1050 gencin kamu kurum ve kuruluşlarına ataması
gerçekleştirildi.

Bakan Yanık, sokakta çalıştırılan, dilendirilen veya sokakta yaşayan çocukların tespit edilerek
uygun sosyal hizmetlerden ve yardımlardan yararlandırılması amacıyla mobil ekiplerle
çalışmalar yapıldığını vurguladı.
Mobil ekiplerin çocuklar ve aileleri ile yürüttüğü çalışmalar sonucu uygun sosyal hizmet
modelleri uygulandığını anlatan Bakan Yanık, çocuk hakkında eğitim, danışmanlık ve sağlık
tedbiri, çocuğun ailesine Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti, Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla destek, aileye rehberlik hizmeti veya son çare olarak
çocuğun kurum bakımına alınması kararı uygulanabildiğini dile getirdi.

615 Çocuk Kurum
Bakımına alındı
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Bakan Yanık, mobil ekiplerin
gerçekleştirdiği çalışmalara
ilişkin şu bilgileri verdi:
1.078 çocuğun ailesi hakkında
yasal işlem başlatılırken, 16.145
çocuğun ailesine rehberlik hizmeti
verildi. 7.628 çocuğun ailesine SED
hizmeti veya Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla
maddi destek sağlandı. Ayrıca
6.164 çocuğumuzla ilgili eğitim,
danışmanlık ve sağlık tedbirleri
uygulanırken, 615 çocuğumuz
ise kurum bakımına alındı.
Çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri
için çalışmalarımızı taviz vermeden
sürdüreceğiz.”

Çocuklar
Haklarını
Uygulamalı
Öğreniyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde
faaliyet gösteren Çocuk Hakları Komitelerine üye
çocuklar, Çocuk Hakları Sözleşmesi’ndeki haklarını
pek çok alanda düzenlenen etkinliklere katılarak
hem sosyal hayatın içinde öğreniyor hem de
akranlarına öğretiyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri
Genel Müdürlüğüne bağlı olarak 81 ilde oluşturulan
Çocuk Hakları Komiteleri renkli etkinliklerle sosyal
hayata katılıyor. Komitelere üye 880’i engelli
toplam 29.344 çocuk bu etkinliklerde haklarını
sosyal hayatın içinde öğrenirken keyifli vakit de
geçiriyor.
Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair
Sözleşme’nin toplumun tüm kesimleri tarafından
öğrenilerek hayata geçirilmesi, çocukların
kendilerini ilgilendiren karar süreçlerine katılımının
sağlanması amacıyla kurulan İl Çocuk Hakları
Komiteleri farkındalık yaratılmasına yönelik pek
çok çalışma yürütüyor. Çalışmalarla, çocukların
aile ve toplum hayatının yanı sıra kamusal yaşama
katılımlarına ortam yaratılıyor. Böylece her
kademede karar alma süreçlerinde çocukların da
etkin olması hedefleniyor.
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Renkli etkinliklerle eğlenirken
öğreniyorlar
Komitelere üye çocuklar katıldıkları etkinliklerle bulundukları çevrede
farkındalık yaratmaya çalıştı.

Kırklareli Çocuk Hakları Komitesi “Çocuk Hakları Gazetesi”
çıkarırken, Adıyaman Çocuk Hakları Komitesi üyeleri, ilin dezavantajlı bölgelerindeki
okullarda çocuklara kırtasiye malzemeleri hediye etti.

Kahramanmaraş Çocuk Hakları Komitesi Kızılay ile iş birliğiyle
“Veren El Alan Elden Üstündür” projesi kapsamında ihtiyaç sahiplerine ekmek
dağıttı.

Diyarbakır Çocuk Hakları Komitesi üyeleri sosyal sorumluluk projesi
kapsamında köy okulu ziyareti ve fidan dikimi gerçekleştirdi.

Yozgat Çocuk Hakları Komitesi Süyeleri hayvan barınaklarına mama
götürdü.

Zonguldak Çocuk Hakları Komitesi üyeleri, engelli akranlarını evlerinde
ziyaret ederek, onlara hediyelerle sevindirdi.

Çankırı Çocuk Hakları Komitesi üyeleri, Kızılay Kan Bağışı aracında kan
bağışının önemini anlatarak, vatandaşlara çağrıda bulundu.

Elazığ Çocuk Hakları Komitesi depremde yaralanan Yüsra bebek ve annesini
ziyaret ederek ihtiyaç malzemeleri ve hediyeler götürdü.

Mersin ve Ardahan’da Çocuk Hakları Durakları yapıldı. Şehrin belli
noktalarına konulan panolarla ve otobüs duraklarına asılan afişlerle çocuk haklarına
işaret edildi.
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“Çocuk dostu” alanlar
“Çocuk Dostu Alanlar Oluşturulmasına Yönelik Faaliyetler”
kapsamında çocuk dostu minibüs, çocuk komite odaları, çocuk hakları odaları, oyun sokağı,
çocuk hakları atölyesi ve oyun odaları, masal okuma ve dinleme köşesi, doğa yaşam ve kamp
alanı, çocuk hakları kütüphanesi, çocuk dostu müzik odası oluşturulması gibi faaliyetler
gerçekleştirildi.

Bayburt’ta Çevre Koruma Haftası’nda çocuk bahçesi oluşturularak piknik
yapıldı ve geleneksel oyunlar oynandı. Bayburt Çocuk Hakları Komitesi ayrıca “Sıfır Atık”
projesi kapsamında atıklardan “şelale” oluşturdu.

Ardahan’da Çocuk Hakları Komite Odası ve Kütüphanesi kurulurken, Artvin’de
çocukların sanatla iç içe olmasını sağlamak amacıyla Müzik Odası hizmete sunuldu.
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Bakan Derya Yanık:
“Çocuk Hakları
Komitelerimiz
Çocuk Katılımı
Alanında Dünyadaki
İyi Uygulama
Örneklerinden Birisi”
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye’nin BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi
1990’da imzaladığını belirterek, bu kapsamda oluşturulan Çocuk Hakları Komitelerinin,
çocuk katılımı alanında dünyadaki iyi uygulama örneklerinden biri olduğunu ifade etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF iş
birliğinde, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla
“Dijitalleşen Dünyada Çocuk” temalı 22. Ulusal
Çocuk Forumu’nun açılışı gerçekleştirildi.
Bakan Derya Yanık açılışta yaptığı konuşmada,
Çocuk Hakları Günü’nün 20 Kasım 1989’da
imzalanan BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin
yıl dönümünde kutlandığına işaret ederek,
Türkiye’nin bu sözleşmeyi 1990’da imzalayan 43.
ülke olduğunu söyledi.
Özellikle savaş ve yoksulluğun baskın olduğu
coğrafyalarda çocukları korumak ve yaşam
şartlarını iyileştirmek için hazırlanan sözleşmenin
evrensel bir nitelik taşıdığını dile getiren Yanık,
“çocuğun üstün yararı” ilkesini benimseyen bir
ülke olarak bu sözleşmeyi önemli gördüklerini
ve sözleşmenin gereklerini her bir çocuk için
uygulamaya çalıştıklarını ifade etti.

Bu doğrultuda Çocuk Hakları Komiteleri
oluşturulduğunu aktaran Yanık, “Bugün bir
araya geldiğimiz Çocuk Hakları Komitelerimiz,
çocuk katılımı alanında dünyadaki iyi uygulama
örneklerinden birisi. Bu da bizleri oldukça mutlu
ediyor. Elbette buradaki en büyük pay bu
çalışmaları hayata geçiren çocuklarımızın, yani
burada bulunan kıymetli genç kardeşlerimindir.”
diye konuştu.

Çocuk Hakları Komitelerinin yaptığı çalışmaları anlatan Bakan Yanık, bugün başlayacak forumun
konusu itibarıyla yoğunlaştığı dijital dünyada, artık ciddi anlamda politika üretmek ve hizmet
geliştirmek gerektiğini vurguladı.
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Bakan Derya Yanık: “22. Ulusal Çocuk
Forumu Sonuç Bildirgesindeki
Önerileri Hayata Geçireceğiz”

Çocukların dijital ortamlar üzerinden karşılaşabilecekleri risklerin tespit edilmesi ve önleyici
çalışmalar yapılması amacıyla Bakanlık bünyesinde “Sosyal Medya Çalışma Grubu” oluşturduklarını
hatırlatan Yanık, “Grup, çocukların gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecek, çocuklara yönelik ihmal
ve istismar ihtimali söz konusu olan içeriklere paydaş kurumlar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı iş birliğinde müdahale
ediyor. Bu grubumuzca yapılan çalışmalar sonucu 2021 Kasım ayı itibarıyla 1368 içeriğe müdahale
edildi.” diye konuştu.
“Ekranla Değil Akranla Büyüsün Çocuklar” konulu kampanya yürütüldüğünü anlatan Bakan Yanık,
çocukların dijital risklerden korunması ve mahremiyet bilincinin kazandırılması için özel kreş ve
gündüz bakımevi çalışanlarıyla bu kuruluşlardan hizmet alan ailelere de eğitimler verildiğini aktardı.
Yanık, kasım ayı itibarıyla 8 bin 285 veli, 7 bin 486 personel olmak üzere toplam 15 bin 771 kişiye
Dijital Risklerden Korunma Eğitimi verdikleri bilgisini paylaştı.
UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina de Dominicis de Türkiye’nin BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi
imzalayan gururlu ülkelerden biri olarak çocuk haklarının gelişmesine yönelik çalışmalar yaptığı
ifade etti.

Aile ve Sosyal
Hizmetler Bakanı
Derya Yanık,
Danışma Kurulu Üyesi
40 çocuk tarafından
hazırlanan 22. Ulusal
Çocuk Forumu Sonuç
Bildirgesi’ndeki
önerilerin hayata
geçirilmesi için
hemen harekete
geçeceklerini belirtti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF iş birliğinde, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla
“Dijitalleşen Dünyada Çocuk” temasıyla düzenlenen 22. Ulusal Çocuk Forumu’nun kapanış
toplantısında sonuç bildirgesi açıklandı. Toplantıda, 81 ili temsilen çalışmalarını sürdüren Danışma
Kurulu üyesi 40 çocuğun hazırladığı 22. Ulusal Çocuk Forumu Sonuç Bildirgesi, Çocuk Hakları
Türkiye Koordinatörleri Nurten Erdihan ve Emirhan Keskin tarafından okunarak Aile ve Sosyal
Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a takdim edildi.
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Bakan Yanık kapanış toplantısında yaptığı konuşmada, sonuç bildirgesinde ifade edilen konuları
dikkatle dinlediğini dile getirerek çocuklara teşekkür etti.
Bildirgede dijital dünya ile ilgili çok güzel öneriler bulunduğunu söyleyen Yanık, “Bizim Bakanlığımızla
alakalı yapılması gereken kısımlarını hemen, diğer ilgili bakanlıklarımızla çalışmamız gereken başlıkları
da onlara ulaştırarak, birlikte bir işbirliği oluşturarak inşallah bu önerileri hayata geçireceğiz” diye
konuştu.
81 ili temsilen gerçekleştirilen grup çalışmaları sonucu oluşturulan sonuç bildirgesinde “Dijitalleşen
Kültür ve Dil”, “Çevrimiçi Dünyada Haklar”, “Çevre ve E-Atık” ve “Eğitim Teknolojileri” başlıkları yer
aldı.

Bakan Derya
Yanık: “Çocuklar
Güvende
Projesiyle Risk
Altındaki
76.800
Çocuğumuzu
Takip Ediyoruz”
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, koruma kararı kaldırılarak ailesine teslim
edilen, suça sürüklenen, ihmal edilen, sokakta çalıştırılan veya diğer nedenlerle risk
altında bulunan çocukların “Çocuklar Güvende” projesi kapsamında uzmanlardan oluşan
mobil ekipler tarafından izlendiğini ve onların sosyal hizmet modelleriyle desteklendiğini
belirtti.

Bakan Yanık, çocukların önlenebilir
risklerden korunması ve sağlıklı
gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla
Bakanlığın koruyucu ve önleyici hizmet
modelleri uyguladığını ifade etti.
Bu çerçevede 2 yıl önce “Çocuklar
Güvende” projesi başlatıldığını kaydeden
Bakan Yanık, sosyal hizmet modellerinden
yararlanmış çocuklar başta olmak üzere
farklı nedenlerle risk altındaki çocukların ve
ailelerinin uzman ekipler tarafından düzenli
aralıklarla izlenerek, durumlarına uygun
destek sağlandığını belirtti.
Çocuklar Güvende projesiyle risk altındaki
76.800 çocuğun takip edildiğinin altını
çizen Bakan Yanık, izlenen çocuklardan
17.196’sının Çocuk İlk Kabul Birimlerine
kabulden hemen sonra kuruluş bakımına
gönderilmeden, sosyal hizmet modelleri
ile takipleri yapılmak üzere ailelerine teslim
edilenlerden oluştuğunu kaydetti.
11.493 çocuğun bir süre Bakanlığa bağlı
kuruluşlarda kaldıktan sonra aileye
yönelik destekleyici çalışmalar yapılarak
koruma kararlarının kaldırılıp ailelerinin
yanına dönmelerinin sağlandığını
aktaran Bakan Yanık, devlet koruması
altındaki 12.195 çocuğun aile yanında
bulunan kardeşlerinin okula devam edip
etmediğinin ve okul başarılarının da takibe
alındığını vurguladı.
Bakan Yanık, izlenen çocuklardan
15.063’ünün ise farklı nedenlerle karşı
karşıya kaldıkları riskleri önleyici sosyal
hizmet modelleri ile desteklendiğini ifade
etti.
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Çocukları koruyucu ve önleyici hizmetler
Çocukların sağlıklı gelişimlerini destekleyecek ortam yaratılmasına öncelik verdiklerini ve bu doğrultuda
sosyal hizmet modelleri oluşturulduğunu dile getiren Bakan Yanık, şu ifadeleri kullandı:
Çocukların sağlıklı gelişimlerini destekleyecek ortam yaratılmasına öncelik verdiklerini ve bu doğrultuda
sosyal hizmet modelleri oluşturulduğunu dile getiren Bakan Yanık, şu ifadeleri kullandı:
“Çocuklar Güvende projesiyle korunma kararı kaldırılarak ailesine teslim edilen, sokakta çalıştığı belirlenen,
suça sürüklenen, cezaevinde kalmış veya diğer nedenlerle risk altında bulunan çocuklarımıza yönelik
çalışmalar yürütülüyor. Bu durumdaki çocuklarımızın bulunduğu hanelere mobil ekipler tarafından
düzenli ziyaretler yapılarak çocuğun ve ailesinin sosyal çevresi, sosyoekonomik koşulları ve çocuğun
okula devam etme durumu inceleniyor.
Ayrıca çocuklar suça sürüklenme, sokakta çalışma, ihmal ve istismar gibi riskler açısından uzmanlar
tarafından takip ediliyor. Gerektiğinde bu çocuklarımıza yönelik ilgili mahkemeden koruyucu ve
destekleyici tedbir kararları talep ediliyor. Çocuklarımız sosyal inceleme raporları ile tespit edilen risklere
karşı bakım, danışmanlık, eğitim veya sağlık tedbiri kararlarıyla uzman meslek elemanları tarafından
takibe alınıyor.”
Bakan Derya Yanık, çocuklara ve ailelerine ihtiyaçları doğrultusunda Sosyal ve Ekonomik Destek (SED)
ve Aile Danışmanlığı hizmeti verildiğini, sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlendiğini anlattı.

Bakan Yanık:
“Aile Odaklı
Hizmetlerimizden
Yararlanan
Çocukların Oranı
2002’de Yüzde
39 İken 2021’de
Yüzde 95’e
Yükseldi”
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yoğun ve kararlı çalışmalar sonucu aile odaklı
hizmetlerden yararlanan çocukların oranının 2002 yılında yüzde 39 iken, 2021’de yüzde 95’e
yükseldiğini bildirdi.
Bakan Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile sivil toplum iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla
düzenlenen “Sivil Toplum Buluşmaları 2” programına katıldı.
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Bakan Yanık toplantıda yaptığı konuşmada, sosyal hizmetlerden sorumlu Bakanlık olarak çocukların
sağlıklı yetişebilmesi için büyük bir özveri ve sorumlulukla çalışmalarını yürüttüklerini kaydetti.
En iyi hizmeti vermek üzere sağlıklı bir veri tabanı ve iletişim ortamı oluşturmayı önemsediklerini
aktaran Yanık, sözlerine şöyle devam etti:
“Bütün sosyal koruma ve sosyal hizmet faaliyetlerimizi STK iş birliği içinde hareket ederek gerçekleştirme
ve iyileştirme gayreti içerisindeyiz. Her çocuk sahip olduğu temel haklarla dünyaya gelir. Bu hakları
koruma konusunda sadece anne babaların değil, devletin de toplumun da sorumlulukları vardır.
Ülkemizde 0-17 yaş arasında 23 milyon çocuğumuz var. Bu 23 milyon çocuğun gözü, kulağı, sesi
olacak bir iletişimi sağlamak için buradayız. Bakanlık olarak yürüttüğümüz çalışmalarda bir taraftan
bu kapsayıcılık ilkesini öne çıkarırken, diğer taraftan bütüncüllük ilkesiyle de çocuklarımızın fiziksel,
psikolojik, ahlaki gelişmelerini bir arada değerlendiriyoruz.”
Sosyal hizmetlerin tamamını aile odaklı bir stratejiyle şekillendirdiklerini vurgulayan Bakan Yanık, bu
durumun güçlü nesiller ve güçlü toplumlar için vazgeçilmez ilkelerinden biri olduğunu vurguladı.

“Aile odaklı hizmetlerimizden yararlanan çocuklarımızın sayısı arttı”
Aile odaklı çocuk koruma sistemi kapsamında evlat edindirme ve koruyucu aile hizmetleri de bulunduğunu
belirten Bakan Yanık, “Bugüne kadar 26 bin 476 çocuğumuzu bu hizmetlerden yararlandırdık. Koruyucu
aile yanında kalan çocuklar sayısı son 17 yılda 15 kattan fazla artmış durumda.” diye konuştu.
Korumaya alınacak çocukların aile ortamı içinde büyümelerini önceleyen yeni bir süreç başlattıklarını
ifade eden Yanık, şunları söyledi:
“Koruyucu aileler marifetiyle çocuklarımızın bakımlarını ve aile ortamında ihtiyaçlarını karşılamış
oluyoruz. Bu eğer mümkün değilse kurum korumamıza alıyoruz. Ama kurumlarımızın her birini adeta
bir aile ortamına çevirdik. Yaptığımız yoğun ve kararlı çalışmalar sonucunda aile odaklı hizmetlerimizden
yararlanan çocukların oranı 2002 yılında yüzde 39 iken, 2021 yılında bu oran 95’e yükseldi.”
Suç mağduru çocukların korunması ve rehabilitasyonuna yönelik çalışmalar yürüttüklerini anlatan
Yanık, bu çalışmaları yaparken ihtisaslaşmış Çocuk Destek Merkezlerinde hizmet sunduklarını belirtti.
Kamuda istihdam edilen gençlere ilişkin bilgi veren Bakan Yanık, şunları kaydetti:
“2002’den bu yana 36 bin gencimizin kamuya atamasını gerçekleştirdik. Özel sektörde istihdamlarını
desteklemek için de 5 yıl süreyle Sosyal Güvenlik Kurumu primlerini karşılamak üzere bir teşvik sistemi
oluşturduk. Bütün bu çalışmalarımızı çocuklarımıza ve çocuk haklarına verdiğimiz değerin bir gereği olarak
görüyoruz. Bugün oluşturacağımız vizyon ve eylem planımıza müteakip birlikte gerçekleştireceğimiz
ve etkin bir şekilde sürdüreceğimiz diyalog süreçleriyle sivil toplum kuruluşlarımız, siyaset ve toplum
arasındaki aracılık işlerini inanıyorum ki daha güçlü bir şekilde yerine getirecektir.”
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Bakan Derya
Yanık: “İhtiyaç
Sahibi Ailelerimize
Çocukları İçin
Bu Ay 173 Milyon
TL SED Ödemesi
Yapacağız”
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Bakan Derya Yanık:
“2002 yılında 20-25
çocuğa bir bakım
personeli hizmet
verirken bugün 2
çocuğumuza bir
bakım personeli ile
hizmet veriyoruz”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ihtiyaç sahibi
ailelere çocuklarının okul masrafları ve diğer gereksinimlerini
karşılamaları için aralık ayında toplam 173 milyon TL Sosyal
ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yapılacağını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, koruma altındaki tüm çocuklara ev tipi
yapılarda bir aile ortamı sıcaklığında bakıldığını belirterek, “Fiziksel dönüşüm çalışmaları
ile birlikte personel yapılarında da önemli değişiklikleri hayata geçirdik. 2002 yılında 2025 çocuğa bir bakım personeli ile hizmet verilirken şimdi 2 çocuğa bir bakım personeli ile
hizmet veriyoruz.” dedi.

Bakan Derya Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının toplumun
dezavantajlı kesimlerine yönelik birçok sosyal hizmet modeli
bulunduğu belirtti. Sosyal hizmet modellerinden birinin de ihtiyaç
sahibi ailelerin çocuklarına yönelik SED olduğunu ifade eden
Bakan Yanık, SED ile çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasının
amaçlandığını dile getirdi.

Çocukların en değerli varlıklar olduğunu dile getiren Bakan Yanık, “Her çocuğun anne babası,
ailesi yanında sağlıklı bir şekilde büyümesi, en iyi şartlarda eğitim görmesi ve çevresine, ülkesine
ve insanlığa faydalı bir birey olarak yetişmesini arzuluyoruz. Biz, sosyal hizmetlerde aile odaklı
bir anlayışla hareket ediyoruz. Çocukların aile bütünlüğü içinde büyümelerini sağlamak koruma
hizmetlerimizin temelini oluşturuyor.” diye konuştu.

Bakan Yanık, şunları kaydetti:
“SED hizmetimiz ile aile bütünlüğünün korunmasını amaçlıyoruz. Ekonomik nedenlerle çocuklarımızın
ailelerinden koparak, farklı ortamlarda büyümeleri yerine kendi ailelerinin yanında, tüm ihtiyaçları
karşılanarak sağlıklı bir şekilde geleceğe hazırlanmalarına önem veriyoruz. SED hizmeti alan
ailelerimiz çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Böylece hem
aile birlikteliği sağlıyoruz hem de çocuklarımıza fırsat eşitliği için imkan oluşturuyoruz. Sosyal ve
Ekonomik Destek (SED) hizmetimizle bu ay ihtiyaç sahibi ailelerimizin hesaplarına çocukları için
toplam 173 milyon TL yatıracağız”
SED ödemesinin çocuk başına ortalama 1259 lira olduğunu belirten Bakan Yanık, ödemelerinin 15
Aralık’a kadar devam edeceğini kaydetti.
SED hizmetinden halen 139 bin çocuğun yararlandığını aktaran Bakan Yanık, 2021 yılında toplam 1
Milyar 960 Milyon TL SED ödemesi yapıldığını bildirdi.

Bakan Yanık, çok sayıda çocuğun barındırıldığı büyük fiziksel binalar ve koğuş tipi yapılar yerine, aile
ortamına en yakın ev tipi yatılı sosyal hizmet birimleri olan çocuk evleri ve çocuk evleri sitelerine dönüşüm
gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, “Bu doğrultuda 2002 yılından itibaren çok sayıda çocuğun bir arada
bakıldığı koğuş tipi kuruluşlar yerine aile ortamına en yakın ev tipi hizmet birimi olan çocuk evleri sitesi ve
çocuk evlerine geçildi. Bugün korumamız altındaki tüm çocuklarımıza, 1193 çocuk evi, 112 çocuk evleri
sitesi ve 66 çocuk destek merkezi olmak üzere ev tipi yapılarda, bir aile ortamı sıcaklığında koruma ve
bakım hizmeti veriyoruz.” ifadelerini kullandı.

“2 çocuğa bir bakım personeli ile hizmet veriyoruz”
Fiziksel dönüşüm çalışmaları ile birlikte personel yapılarında da önemli değişiklikleri hayata
geçirdiklerinin altını çizen Yanık, “2002 yılında 20-25 çocuğa bir bakım personeli ile hizmet verirken;
2007 yılında 7, 2010 yılında 4, bugün ise 2 çocuğumuza bir bakım personeli ile hizmet veriyoruz.”
dedi.
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Ebeveynini
Kaybetmiş
Çocukları
Desteklemek
İçin Özel
Rehber
“Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce doğal afet,
hastalık, trafik kazası veya başka nedenlerle ebeveynini kaybetmiş çocuklara psikolojik
destek, yasal işlemler ve bu durumdaki çocuklara devlet tarafından sunulan hizmetlerle
ilgili konuları içeren rehber hazırlandı”

“Personel eğitimlerine de çok önem veriyoruz”
Bakım personelinin niteliğinde de önemli ilerlemeler kaydedildiğini vurgulayan Bakan Yanık, şu
bilgileri paylaştı:
“Bugün psikoloji, çocuk gelişimi, eğitim, sağlık ve sosyal hizmet gibi programlardan mezun bakım
personelleri kuruluşlarımızda görev yapıyor. Personel eğitimlerine çok önem veriyoruz. Bakım
personelinin niteliğinin arttırılması amacıyla oryantasyon eğitimleri ile 6 ayda bir hizmet içi eğitimler
gerçekleştiriyoruz. Bakım personeli için alanında uzman kişilerin katılımı ve desteği ile ilk kez 8
modülden oluşan standart bir eğitim rehberi hazırladık ve eğitici eğitimleri verdik.”
Vardiya sistemini hayata geçirdiklerini aktaran Bakan Yanık, “Mümkün olduğunca aynı çocuklara
aynı bakım personellerinin hizmet vermesini sağlıyoruz. Böylece birebir bakım hizmeti verilmesine,
çocuklarımız ile bakıcıları arasında bir bağ oluşmasına olanak sağladık.” şeklinde konuştu.

Ebeveyn kaybı yaşamış çocukların bakım ve sorumluluğunu üstlenen kişilere yönelik ölüm ve yas
sürecinde yaşanabilecek sorunların aşılmasına yönelik öneriler ve onlar için sunulan hizmetlerle ilgili
bilgiler içeren Ebeveyn Kaybı Yaşamış Çocukları Destekleme Rehberi Bakanlığın internet sitesinden
yayımlandı.
Rehberin ön sözünde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Hazırlanan bu rehber ebeveyn
kaybı yaşamış çocukların ailelerinin, onların eğitiminden sorumlu kişilerin ve kuruluşlarda çalışanların
sağlıklı ve doğru yaklaşıma sahip olmaları amaçlanmaktadır. Çalışmanın içeriğinde ebeveyn kaybı
yaşamış çocuklara sunulan hizmetlere, vefat durumunda yapılacak işlemlere ve yas sürecinde
çocuklara yaklaşım ilkelerine ilişkin bilgiler yer almaktadır. Ebeveyn kaybı yaşamış çocuklarımızın
aileleri ve bu çocuklarla çalışan personelimiz için bir başvuru kaynağı niteliğinde hazırlanan bu
rehberin çocuklarımızın hayatına olumlu katkılar sağlayacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.
Rehberde çocukların yaşlarına göre gelişim özellikleri ve hangi dönemlerde nasıl tepkiler
gösterebilecekleri anlatılarak, ebeveynini kaybetmiş çocuklara bu durumun nasıl açıklanacağı ve
yas sürecinde verilebilecek desteklerle ilgili öneriler sıralandı.
Çocukların, ebeveynlerinin cenaze törenine katılmasının engellenmemesi gerektiği vurgulanan
rehberde, “Burada yapılması gereken yaş ve gelişim düzeyine göre çocuklara kısaca bilgi vererek
onları bu törene hazırlamaktır.” önerisinde bulunuldu.
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Yetişkinlerin de bu süreçte kendilerine zaman ayırmaları gerektiği vurgulanan rehberde, “Yas
sürecindeki bir çocuğa ve gence ebeveynlik yapıyorsanız onlara yardımcı olmanın en iyi yolu
kendinize bakmaktır.” ifadeleri yer aldı.

“Bakanlık tarafından sunulan hizmetler”

Ebeveynini kaybetmiş çocukların velayet, vesayet, vasi, miras ve haklarının korunması gibi yasal
hakları konusunda bilgilendirme yapılan rehberde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sunduğu
hizmetler anlatıldı.
Rehberde, Bakanlığın Öksüz ve Yetim Yardımı Programı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli
Nakit Yardımı Programı, Evde Engelli Bakım Ücreti, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri, Alo 183
Sosyal Destek Hattı ve Alo 144 Sosyal Yardım Hattı hizmetleri ile ayrıca şehit çocuklarına yönelik
birçok imkân ve haklar bulunduğu kaydedilerek, bu konularda ayrıntılı bilgiler verildi.
Ebeveynini kaybetmiş çocuklarla ilgili başvuru yapılabilecek kurumlar ve iletişim bilgilerine yer verilen
rehberde, şu önerilerde bulunuldu:

Ebeveyn kaybı yaşamış çocuklara ihtiyaç duydukları yardımlara ulaşmaları noktasında
sorumluluk alabiliriz.
Bütün çocuklara karşı güler yüzlü olabiliriz. Her çocuk, kendisini seven ve koruyan bir
aile yanında yaşamayı hak etmektedir.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda ebeveyn kaybı yaşamış çocuklar
bulunmaktadır. Ebeveynlerinden yoksun bir şekilde yaşayan bu çocuklara koruyucu aile
olabiliriz. Bu konuda, bulunduğumuz ildeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine
başvuru yapabiliriz.
Devlet koruması altındakiler dahil olmak üzere ebeveyn kaybı yaşamış çocuk ve ailelerine
gönüllü/ kardeş aile olabiliriz.
Uzmanlık ve ilgi alanımız çerçevesinde, ebeveyn kaybı yaşamış çocuklara ve ailelerine
psikososyal ve hukuki destek sunabiliriz.
Rehbere https://www.aile.gov.tr/ebeveyn-kaybi-yasamis-cocuklari-destekleme/ adresinden
ulaşılabilecek.
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Bakan Derya Yanık:
“2022 yılı Ocak ayı
sonunda 2.927 engelli
memurumuzun
kamuya atamasını
gerçekleştireceğiz.”
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “2022 yılı Ocak ayı sonunda 2.927
engelli memurumuzun kamuya atamasını gerçekleştireceğiz. Böylelikle kamuda
çalışan engelli memur sayımızı 66.014’e çıkarmış olacağız” dedi.
Bakan Derya Yanık, engelli vatandaşların temel ihtiyaçlarından birisinin istihdam olduğuna işaret ederek,
“Her birey çalışma hayatına katılabilir anlayışı ile engellilerimizin istihdam imkanlarını artıracak çalışmalar
yürütüyoruz. Özel sektör temsilcileri ile iş birliği halinde beceri temelli iş uyumu uygulamasını hayata
geçirerek engelli bireyleri istihdama dahil ediyoruz.” dedi.

“Kamuda çalışan engelli memur sayımızı 66.014’e
çıkarmış olacağız”

Bakan Yanık, 2002 yılında kamuda 5.777 engelli memur olarak çalışırken, 2020 yılında bu sayının 10
katını geçen bir artışla 62.337’ye ulaştığını hatırlatarak, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Milli Eğitim
Bakanlığı uhdesinde 750 engelli öğretmenimizin atamasını da gerçekleştirerek bu sayıyı 63.087’ye
çıkardık. Söz verdiğimiz gibi 2022 yılı Ocak ayı sonunda 2.927 engelli memurumuzun da kamuya atamasını
gerçekleştireceğiz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı 66.014’e çıkarmış olacağız.
Amacımız, engellilerimizin istihdam ve girişim imkanlarını geliştirerek sosyal hayata, günlük hayata,
istihdam hayatına doğrudan ve engelsiz diğer vatandaşlarımız kadar eşit bir biçimde katılabilmelerini
sağlamak.” ifadelerini kullandı.

“Engelli vatandaşlarımızın EKPSS ücretini karşılamayı sürdürüyoruz”
Kamuda Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) uygulamasının 2012 yılında başladığını
anımsatan Bakan Yanık, Bakanlık olarak, engelli vatandaşların EKPSS ücretini karşılamayı
sürdürdüklerini belirterek “2020 yılı EKPSS için Bakanlığımız bütçesinden 8,3 milyon TL’ye yakın
sınav ücreti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’na (ÖSYM) aktarılmıştır. 2022
yılında gerçekleştirilecek olan EKPSS için ise 9,9 milyon TL bütçe ayrılmıştır.” dedi.
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“Tercihler Ocak ayı içerisinde yapılacak”
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ocak ayında yapılacak atama için 20 Aralık 2021
tarihi itibarıyla kamu kurumları tarafından 2.927 kadro talebinde bulunulduğunu ifade ederek,
adayların ÖSYM’nin yayımlayacağı Tercih Kılavuzuna göre tercihlerini yapacaklarını bildirdi.
Bakan Yanık, 2022 EKPSS’nin 24 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirileceğini, başvuruların ise 27
Ocak-15 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacağını ifade etti.
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Bakan Derya Yanık:
“Aralık ayına ilişkin
toplam
954 milyon TL Evde
Bakım
Yardımı Ödemelerini
hesaplara
yatırmaya başladık”
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar
ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan Aralık ayına ilişkin toplam
954 milyon TL Evde Bakım Yardımı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladıklarını
açıkladı.
Bakan Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmelerinin
öncelikli hedeflerden biri olduğunu belirterek, yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyen,
ailesi yanında bakımı mümkün olmayan engelli vatandaşlara kuruluşlarda bakım hizmeti
sunulduğunu aktardı.
Bakan Yanık, engelli vatandaşlara yönelik politikaları aile odaklı sosyal hizmet vizyonu
doğrultusunda gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, “Aileleri yanında kalan engellilere gündüz
bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz. Engelli bireylerin
öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006 yılında başlatılan evde bakım
yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan
vatandaşlarımızı da destekliyoruz.” dedi.
Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen 530 bin vatandaşa “evde bakım yardımı”
yapıldığını söyleyen Bakan Yanık, bu kapsamda hak sahibi başına aylık 1798 TL ödeme
yapıldığını hatırlattı. Bakan Yanık, “Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve ailelerine
ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan Aralık ayına ilişkin toplam 954 milyon TL
Evde Bakım Yardımı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladık. Ödemeler 20 Aralık’a kadar
tamamlanacak. Böylece 2021 yılında yapılan Evde Bakım Yardımı ödemesinin toplam tutarı
yaklaşık 11 milyar TL oldu. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.”
ifadelerini kullandı.
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2030 Engelsiz
Vizyon
Belgesi
Engellilere
Yönelik
Politika
ve Hizmetlere
Yön Verecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “2030 Engelsiz Vizyon Belgesi çalışmasıyla
engellilerin eşit vatandaşlar olarak potansiyellerini gerçekleştirebildikleri bir toplum
olma yolunda, Türkiye’nin vizyonunu ortaya koyuyoruz.” dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan “2030 Engelsiz Vizyon Belgesi”,
engellilere yönelik 2030 yılına kadar geliştirilecek politika ve sunulacak hizmetlere yön verecek.
Bakan Derya Yanık, 3 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan
2030 Engelsiz Vizyon Belgesi’nin detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, sorumlu kamu kurum
ve kuruluşların görüşleri alınarak hazırlanan belgenin “İçermeci ve Erişilebilir Toplum”, “Hakların
Korunması ve Adalet”, “Sağlık ve İyilik Hali”, “Kapsayıcı Eğitim”, “Ekonomik Güvence”, “Bağımsız
Yaşam”, “Afet ve İnsani Bakımdan Acil Durumlar” ve “Uygulama ve İzleme” olarak 8 başlık altında, 31
hedef ve 107 eylem alanından oluştuğunu anlattı.
“Bu çalışmayla engellilerin eşit vatandaşlar olarak potansiyellerini gerçekleştirebildikleri bir toplum
olma yolunda Türkiye’nin vizyonunu ortaya koyuyoruz.” değerlendirmesinde bulunan Bakan Yanık,
hak temelli yaklaşımı ortaya koyan belgeyle engellilerin eşit vatandaşlar olarak potansiyellerini
gerçekleştirebildikleri kapsayıcı bir toplum olma anlayışının güçlendirilmesinin amaçlandığının altını
çizdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık şunları kaydetti:
“Engelsiz Vizyon Belgesi’nin üçer yıllık eylem planlarıyla hayata geçirilmesi planlanıyor. Belgenin
etkin bir şekilde uygulanması ve izlenmesini sağlayacak plana ilişkin hazırlıklar tüm tarafların
katılımıyla devam ediyor. Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı’nın 2022 yılında yürürlüğe girmesi
planlanıyor.”
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Bakan Derya
Yanık: “Engelli
Hakları İzleme ve
Değerlendirme
Kurulu’nu
güçlendiriyoruz”
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, engelli hakları konusunda ulusal düzeyde
güçlü bir koordinasyon sağlamak için tüm bakanlıkları, ilgili kamu kurumlarını, engelli
örgütlerinin üst düzey temsilcilerini bir araya getirmek amacını taşıyan Engelli Hakları
İzleme ve Değerlendirme Kurulu’nu güçlendireceklerini söyledi.
Bakan Derya Yanık, 3 Aralık 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan yeni genelge ile Kurul’un
Cumhurbaşkanlığı Sistemi içinde daha etkili bir işleve bürüneceğini belirtti. Kurulun, Engellilerin
Haklarına İlişkin Sözleşme (EHİS)’ye uygun bir şekilde STK’ların temsil edildiği bir mekanizma haline
gelmesini amaçladıklarını kaydeden Bakan Yanık, “Kurula, engellilerin sorunlarının değerlendirileceği
ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin ele alınacağı, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun
sağlanacağı asli bir işlev kazandırdık.” dedi.

“Mevzuat çalışmaları yapacak, tavsiyelerde bulunacak”
Bakan Yanık, yeni genelge ile Kurul’un, engelli haklarının korunması ve geliştirilmesine ilişkin
konularda mevzuat çalışmaları yapmasını, hak ihlâlleri durumlarında alınabilecek önlemlere ilişkin
tavsiyelerde bulunmasını hedeflediklerini ifade etti.
Kurul’un engelli haklarının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için strateji belgesi ve eylem planları
hazırlama, hazırlananlara görüş bildirme görevleri olduğunun altını çizen Bakan Yanık, “Kurul’da tüm
bakanlıkların ve ülke çapında engellilik alanında en yüksek temsil gücündeki iki konfederasyonun üst
düzey temsilcileri yer alacak. Kurul’un işlevsel hale gelmesi ile birlikte engellilik alanındaki sorunlar
en üst düzeyde değerlendirilip bu sorunlara çözüm üretilecek.” diye konuştu.
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“Uluslararası alanda üçüncü yaş üniversitesi olarak biliniyor”

Aile ve Sosyal
Hizmetler Bakanı
Derya Yanık:
“2021 yılı itibarıyla
6 Tazelenme
Üniversitesinde
toplamda 5.665
yaşlımıza eğitim
veriliyor”
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “2021 yılı itibarıyla 6 Tazelenme Üniversitesinde
toplamda 5.665 yaşlımıza eğitim veriliyor. 2021 -2022 öğretim yılı için de 8 üniversite ile daha
protokol aşamasına geldik. Ülkemizde uygulanan bu özgün eğitim modelinin tanıtılması ve
bu konuda farkındalık oluşturulması, aktif ve sağlıklı yaşlanma vizyonumuz perspektifinde
büyük önem arz ediyor.” dedi.

Bakan Derya Yanık, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 65 yaş üzeri nüfusun toplam nüfusa
oranının gözle görülür bir şekilde arttığını belirterek, “2014 yılında yüzde 8 olan 65 yaş ve üzeri
nüfusumuz 2020 yılında yüzde 9.1’e yükselmiştir, 2020 sonu itibariyle 8 milyona yakın 65 ve üzeri
yaşlarda vatandaşımız bulunmaktadır. Nüfus tahminlerine göre yaşlı nüfus oranımızın 2025 yılında
yüzde 11, 2030 yılında yüzde 12,9 olması öngörülmektedir. Bu tablo neden yaşlanma konusunda
etkili politikalar içeren bir vizyona sahip olmamız gerektiğini çarpıcı bir şekilde anlatmaktadır.”
ifadelerini kullandı.

“Nüfusumuzu dinamik nüfus olarak tanımlama hedefindeyiz”
Nüfusu genç ya da yaşlı diye kategorize etmek yerine, “dinamik nüfus” olarak tanımlamayı
hedeflediklerini vurgulayan Bakan Yanık, “Bu nedenle aktif ve sağlıklı yaşlanmayı önemli buluyor,
çalışmalarımızı bu yönde şekillendiriyoruz. Büyüklerimizin toplumsal yaşama aktif katılarak sosyal,
kültürel ve ekonomik haklarından taviz vermeden hayatlarını idame ettirmeleri için politikalar
geliştiriyoruz.” dedi.

Bakan Yanık, aktif yaşlanma ve hayat boyu öğrenme çerçevesinde uluslararası alanda üçüncü yaş
üniversitesi olarak bilinen, yaşlı bireylere yönelik yükseköğretim programlarının 2016 yılında Antalya
Akdeniz Üniversitesi öncülüğünde 60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi adı altında uygulamaya
koyulduğunu hatırlatarak, projenin eğitim programı haklarının ise 25 Mayıs 2021 tarihinde imzalanan
işbirliği protokolü ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına devredildiğini aktardı.

“6 Tazelenme Üniversitesinde 5.665 yaşlımıza eğitim veriliyor”
Bakan Yanık, 60+ Tazelenme Üniversitesi Projesinin yaygınlaşma sürecinin devam ettiğini belirterek,
şunları kaydetti:
“Proje kapsamında 2021 yılı itibarıyla Akdeniz Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Kıbrıs Girne Üniversitesi
olmak üzere 6 üniversitede toplamda 5.665 yaşlımıza eğitim veriliyor. Geçtiğimiz günlerde 60+
Tazelenme Üniversitesi Projesinin yaygınlaşma süreci kapsamında Malatya Turgut Özal Üniversitesi,
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ile protokol imzaladık. 2021
-2022 öğretim yılı için de 60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi kapsamında 8 üniversite ile daha protokol
aşamasına geldik.
Tazelenme Üniversitelerini inşallah tüm üniversitelerimizde yaygınlaştıracağız. Ülkemizde uygulanan
bu özgün eğitim modelinin tanıtılması ve bu konuda farkındalık oluşturulması, aktif ve sağlıklı yaşlanma
vizyonumuz perspektifinde büyük önem arz ediyor. Çünkü inanıyoruz ki öğrenmek, öğretmek, bu
merakı diri tutabilmek aslında her yaşın bir gerekliliği. Üniversite kampüslerinde eğitim gören genç
kuşakların, 60+ Tazelenme Üniversitesinde eğitim gören ileri yaştaki bireylerle aynı ortamda buluşması
ile kuşaklararası dayanışmayı artırmak, onların bilgi ve tecrübelerinden yararlanmalarını sağlamak da
eğitimin hedefleri arasında yer alıyor.”

Tazelenme Üniversitesi nedir?
60+ Tazelenme Üniversiteleri kampüslerin belirlediği
çerçevede teorik, uygulamalı dersler, laboratuvar
çalışmaları, seminer, atölye çalışması gibi derslerden
oluşan 4 yıllık bir yetişkin eğitim modelidir. Yaş grubu
esneklik göstermekle birlikte genel olarak 60 yaşını
dolduran her birey 60+ Tazelenme Üniversitesine
başvurabiliyor. Gönüllülük esasına dayanan sosyal
sorumluluk projesi olarak başlatılan Tazelenme
Üniversitelerinde ücretsiz olarak hizmet veriliyor.
Tazelenme Üniversiteleri ile ileri yaştaki bireyleri
bu dönemin biyolojik, sosyolojik, psikolojik yönden
getireceği durumlara hazırlamak amaçlanıyor.
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Bakan Derya
Yanık, Ulaştırma
ve Altyapı
Bakanlığı’nın
“Erişilebilir
Ulaşım Stratejisi
ve Eylem
Planı” Tanıtım
Programına
Katıldı”
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Bakan
Derya Yanık,
Bayrampaşa’da
Fizik Tedavi
ve Engelliler
Rehabilitasyon
Merkezi’nin
Açılışını
Gerçekleştirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 20 yıl öncesine göre sosyal hizmetler ve
kamu hizmetlerinde önemli bir aşama kat ettiklerini belirterek, insanı odağına alan hizmet
anlayışından taviz vermeyeceklerini kaydetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “En geç 2022’nin ocak ayı itibarıyla 3 binden
fazla engelli kamu personelinin atamasını Bakanlık olarak yapacağız. Yaklaşık bir 500
kadroyu da kendi bakanlığımız için engelli çalışma arkadaşlarımız için ayırdık.” dedi.

Bakan Derya Yanık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Erişilebilir Ulaşım
Stratejisi Eylem Planı” tanıtım programında konuştu. Bakan Yanık, erişilebilirliğin özel bir engeli olan
vatandaşlar kadar, çocukların, yaşlıların, çocuklu ve hamile kadınların da toplumsal katılımını ve
hayat kalitesini doğrudan etkilediğini anlattı.

Bakan Derya Yanık, Bayrampaşa’daki Fizik Tedavi ve Engelliler Rehabilitasyon Merkezi’nin açılış
törenine katıldı. Bakan Yanık burada yaptığı konuşmada, yerel, genel, ulaşım gibi bütün hizmetlerde,
en başından beri insan odaklı yaklaşımı benimsediklerini, insanı ve insanın fiziksel, duygusal, ruhsal
ihtiyaçlarını merkeze koyan ve bunun etrafında bir hizmetler bütünü kurmaya çalışan bir anlayışa
sahip olduklarını ifade etti. Bakan Derya Yanık, engelli vatandaşların temel ihtiyaçlarından birinin
de istihdam olduğuna işaret ederek, bugün Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) uhdesinde 750 engelli
öğretmenin atamasını gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Erişilebilirlikle ilgili çalışmalara değinen Bakan Yanık, özel denetimlerle belediyelerin ve kurumların
harekete geçmesini sağladıklarını ifade etti. Bakan Derya Yanık, “Biz tam eşitliğe inanan bir
kültürün bağlılarıyız. Biz insanlar arasında herhangi bir ayrım kabul etmeyiz. Din, dil, ırk bunları
bir ayrım olarak kabul etmeyiz. 20 yıl öncesinden bugüne baktığımızda sosyal hizmetlerde, kamu
hizmetlerinde nereden nereye geldiğimizi, hangi bakış açısını geliştirdiğimizi ve insanı hangi
merkeze koyduğumuzu çok açık bir biçimde ifade eden, bunu kendi mevcudiyetiyle ispat eden
bir süreç olduğunu düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki sürelerde de aynı bakış açımız, insanı
merkeze alan, insanı odağına alan ve insanın bütün ihtiyaçların tamamını bütünlüklü bir biçimde
kavrayan üreten ve vatandaşımıza sunan hizmet anlayışımızdan hiç taviz vermeden hep beraber
aynı ciddiyetle, aynı samimiyetle ve duygu bütünlüğü ile çalışmalarımızı devam ettireceğiz.” dedi.

“En geç 2022’nin ocak ayı itibarıyla 3 binden fazla engelli kamu personelinin atamasını Bakanlık
olarak yapacağız.” diyen Bakan Yanık, yaklaşık 500 kadroyu da kendi bakanlıkları için engelli
çalışanlara ayırdıklarını bildirdi.
Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezini de gezen Bakan Yanık, burada yaptığı açıklamada merkezin
iyi düşünülmüş, geniş ve ferah bir yer olduğunu dile getirdi. Bakan Yanık, bugün engelli bir
vatandaşın, “Erişilebilirlik sadece fiziki erişilebilirlik değil. Artık dijital erişilebilirliği de bize sağlamanız
lazım.” ifadesini kullandığını belirterek, şöyle konuştu:
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“Dolayısıyla Türkiye’de bundan belki 15-20 sene önce sokağa çıkarılmayan, sokakta görülmediği
için olmadığı sanılan engelli vatandaşlarımız bugün bizden dijital erişilebilirlik istiyor. Bu bile tek
başına meseleyi nereden alıp nereye getirdiğimizi göstermesi bakımından önemli bir örnek diye
düşünüyorum. 3 Aralık, bu anlamda bütün bu yapıp ettiklerimizin sağlamasını yapmak, nerede
durduğumuzu görmek açısından bize iyi bir muhakeme imkanı sunuyor. Bize yılın 365 günü, 7 gün,
24 saat 3 Aralık. Biz bu bilinçle, bu şuurla, bu azimle çalışıyoruz. Bundan sonra da inşallah engelli
vatandaşlarımızın da en az engelsiz vatandaşlarımız kadar konfor içerisinde, rahat, sosyal hayata
katılabilecekleri, üretebilecekleri, ürettiklerini gösterebilecekleri imkanları onlara sunmaya devam
edeceğiz.”
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Bakan Derya
Yanık, Sivil
Toplum
Buluşmaları
4’üncü
Toplantısına
Başkanlık Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sivil Toplum Buluşmalarının sonucunda Bakanlığın
tüm hizmet birimlerine yönelik olarak çıkarılacak Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı ile
engelli ve yaşlılarla ilgili yol haritasını da yeniden yapılandıracaklarını belirterek, “Amacımız;
ülkemizi engelli, yaşlı, kadın, çocuk, herkes için sosyal huzurun ve sosyal refahın en itibarlı, en
güvenilir adresi yapmak.” dedi.

Bakan Derya Yanık, engelli ve yaşlı alanlarında çalışan sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin
katılımıyla gerçekleştirilen Sivil Toplum Buluşmalarının dördüncü toplantısına başkanlık etti.
Burada yaptığı konuşmada Bakan Yanık, kadın, çocuk, göç ve insani yardım, engelli vatandaşlara
yönelik tematik toplantılar düzenlediklerini, sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldiklerini, onların
değerlendirme ve görüşlerini, sahadan gözlemlerini aldıklarını ifade etti.
Her zaman her türlü dezavantajla alakalı mücadele ederken, sıfır tolerans ilkesiyle hareket ettiklerini
belirten Bakan Yanık, 2005 yılında çıkarılan Engelliler Kanunu’na değinerek, şunları kaydetti:
“Böylece yasal altyapıyı çok kapsamlı ve sağlam bir şekilde oluşturduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın
öncülüğünde 2007 yılında BM Engelli Hakları Sözleşmesi’ni imzalayan ilk ülkelerden birisi bizdik. 2010’da
engellilere yönelik pozitif ayrımcılığı Anayasal güvence altına aldık. 2015 yılında Engelli Hakları Sözleşmesi
İhtiyari Protokolü’nü onaylayarak, engelli vatandaşlarımıza, Engelli Hakları Komitesi’ne bireysel başvuru
hakkını getirdik. Bu süreçte tüm paydaşların katılımıyla 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi ve Engelli Hakları
Eylem Planı’nı hazırladık. Otizm Eylem Planı’nın ikincisini de 2022 yılında uygulamaya koymuş olacağız.”
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“2030 Yaşlanma Vizyon Belgemiz, önümüzdeki sürecin yeni kilometre
taşlarını oluşturacaktır”
Yaşlılık Vizyon Belgesi ile yaşlılık politikalarının temel parametreleri arasına aktif ve sağlıklı yaşlanmayı
da eklediklerini ve bu doğrultuda çalışmaları çeşitlendirdiklerini anlatan Bakan Yanık, “Dijital ve finansal
okuryazarlık kapsamında paydaşlarımızla iş birliği içerisinde yaşlılarımızın ihtiyaçlarına göre eğitim
programları hazırlıyoruz. Huzurevlerimizdeki yaşlılarımız için, pilot huzurevlerinden başlayarak Dijital
Bahar teknoloji odaları kuruyor, teknolojiye adaptasyonlarını sağlayacak imkanlar oluşturuyoruz.
Ülkemizde bugün yaklaşık yüzde 9 olan 65 yaş üzeri nüfusun, 2023’te yüzde 10’u aşması, 2050’de
yüzde 21’e ulaşması bekleniyor. Bu gerçekler çerçevesinde, gerek aktif ve sağlıklı yaşlanma gerekse
sosyal içerme perspektifiyle hazırladığımız 2030 Yaşlanma Vizyon Belgemiz, önümüzdeki sürecin yeni
kilometre taşlarını oluşturacaktır. “ dedi.
Bakanlığın en önemli paydaşı olan sivil toplum kuruluşları ile iş birliğini, Sivil Toplumla İş Birliği
Daire Başkanlığı çatısı
altında artık daha da
güçlendireceklerini
belirten Bakan
Yanık, “Sivil Toplum
Buluşmaları’nın
sonucunda
Bakanlığımızın tüm
hizmet birimlerine
yönelik olarak çıkarılacak
Sivil Toplum Vizyon
Belgemiz ve Eylem
Planımızla, engelli
ve yaşlılarla ilgili yol
haritamızı da yeniden
yapılandıracağız.
Amacımız; ülkemizi
engelli, yaşlı, kadın,
çocuk, herkes için sosyal
huzurun ve sosyal
refahın en itibarlı, en
güvenilir adresi yapmak.”
diye konuştu.
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Kamuda

10 Bin 870

Görme
Engelli
İstihdam
Edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de, bu yıl itibarıyla kamuda
istihdam edilen görme engelli sayısı 10 bin 870 oldu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ulusal Engelli Veri Sistemi’nde kayıtlı yaklaşık 2,6 milyon engelli
vatandaş bulunuyor. Bu kişiler içerisinden 215 bin 76’sını görme engelliler oluşturuyor. Bakanlık, görme
engellilere erişilebilirlik ve rehabilitasyon hizmetlerinin yanında kamuda da istihdam sağlıyor. Bu
kapsamda 2002’de 5 bin 777 olan engelli memurların sayısı bu yıl itibarıyla 58 bin 520’e ulaştı. Kamuda
istihdam edilen görme engelli sayısı da 10 bin 870’e ulaşmış oldu.

“Sanatsal, kültürel ve sportif aktivitelerle sosyal hayata
uyumları sağlanıyor”
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri bünyesinde faaliyet gösteren İstanbul ve Ankara’daki görme
engelliler rehabilitasyon merkezlerinde, yetişkin yaş gruplarına hem görme engellilikle ilgili eğitimler
hem psiko-sosyal terapi programları hem de istihdama yönelik mesleki eğitimler veriliyor.
İstanbul Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi ile Yenimahalle Görme Engeliler Merkezi Müdürlüğünde
15 yaş ve üzerine yönelik 5-5,5 aylık dönemsel sürelerle, karma eğitim ve rehabilitasyon hizmeti veriliyor.
Merkezlerde görme engelliler mesleki açıdan da destekleniyor. Bu kapsamda, İstanbul’daki merkezde,
temel eğitim ve rehabilitasyon hizmetini başarıyla tamamlayan 2 bin 979 görme engelli sertifikalarını
aldı.
Ankara’daki rehabilitasyon merkezinde ise toplam 1651 görme engelli, kuruluşun temel ve mesleki
eğitimlerini başarıyla tamamlayarak, belgelerini almayı hak kazandı. Böylece merkezlerde, 4 bin 630
kursiyer mesleki eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifikalandırıldı.
Rehabilitasyon merkezlerinde bu eğitimlerin yanında günübirlik ya da yatılı gezi ve kamplar, balık tutma
şenliği, bowling turnuvası, tiyatro etkinliği ile çeşitli sanatsal, kültürel ve sportif aktiviteler de yapılıyor.
Böylece görme engelli vatandaşlara başkalarının yardımına ihtiyaç duymaksızın bağımsız yaşama
konusunda eğitimler verilirken, çeşitli aktivitelerle de sosyal hayata uyum sağlamalarına destek olunuyor.
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“152 Umut Evi’nden 843 kişi yararlanıyor”

”Umut Evleri”
Engellileri
Toplumla
Kaynaştırıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen Umut Evleri Projesi ile engelliler,
müstakil evlerde veya apartman dairelerinde yaşayarak, toplumla kaynaşıyor.
Bakanlıkça, çocuk, engelli ve yaşlılara aile odaklı, aile öncelikli sosyal hizmet veriliyor. Sosyal ve ekonomik
destek politikaların tamamı, “aile odaklı” bir strateji ile yürütülürken, ailenin korunması ve güçlendirilmesi
için ailelere ve topluma yönelik sosyal hizmetler, tek çatı altında bütüncül bir yaklaşımla sunuluyor. Bu
kapsamda, yaşlı, çocuk ya da engelli bireyin ailesi varsa ve ailesi yanında desteklemek mümkünse
öncelikle orada destek verilmesi amaçlanıyor. Engelliler için aile odaklı hizmet kapsamında, eğer
engellinin ailesi varsa ve aile yanında hayatını idame ettirebiliyorsa hem engelli olan kişinin kendisine
hem de ona bakım veren kişiye destek sağlanıyor. Evde bakım yardımı, gündüz bakım ve toplum temelli
hizmetlerle engelli bireyler destekleniyor. Bu hizmetlerin yanı sıra kurum bakımı ihtiyacı olanlara da
kurumsal bakım hizmeti sunuluyor.

Yaklaşık 536 bin
Kişiye evde bakım yardımı veriliyor
Öte yandan, bakıma ihtiyacı olan engelli bireylere, 2006’da uygulamaya giren Evde Bakım Yardımı hizmeti
verilerek katkı sağlanıyor. Bu yardım, bakıma ihtiyacı olan ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan ağır
engelli ya da tam bağımlı bireyleri kapsıyor. Yardımdan faydalanabilmek için hanede kişi başına düşen
ortalama aylık gelirin, asgari ücretin üçte ikisinden daha az olması şartı aranıyor. Engelli sağlık kurulu
raporuna ilişkin düzenleme kapsamında,18 yaşından büyükler için düzenlenen engelli sağlık kurulu
raporunda “ağır engelli” veya “tam bağımlı” ibaresinin yer alması, 18 yaşından küçükler için düzenlenen
engelli sağlık kurulu raporunda “İleri” veya “Çok ileri düzeyde özel gereksinimi vardır”, “Belirgin ÖGV” ve
“Özel Koşul Gereksinimi Vardır-ÖKGV” ifadelerinden birinin yer alması gerekiyor. 2021’in ikinci altı aylık
dönem için evde bakım yardımı kişi başına 1797 lira olarak ödenirken, bugün itibarıyla yaklaşık 536 bin
kişiye evde bakım yardımı veriliyor.

Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimi
kapsamında “Umut Evi”
uygulaması ile engellilerin
içinde yaşadıkları toplumla
kaynaşmalarına yönelik olarak
müstakil evlerde veya apartman
dairelerinde yaşamaları ve
toplum hayatına aktif katılımları
sağlanıyor. Umut Evi’nden
yararlanma koşulu olarak,
kurum bakımı ihtiyacı bulunması
öngörülüyor. 2008’de İzmir’de
başlatılan Umut Evi uygulaması
kapsamında, Ev Tipi Sosyal
Hizmet Birimi olarak da
tanımlanan bu evlerde 4 ila
6 engellinin bir ev ortamında
bakım elemanının refakatinde,
mesleki personelin gözetiminde
bakımları veriliyor. Engelli
bireylerin, toplum yaşamına
aktif katılımlarının amaçlandığı
Umut Evi hizmet modeli ile
halen Türkiye genelindeki 152
Umut Evi’nden 843 engelli
yararlanıyor.
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Aile ve Sosyal
Hizmetler
Bakanlığı,
2022 Yılında
Erişilebilirlik
Çalışmalarına
İvme
Kazandıracak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli vatandaşların eğitimden sağlığa, teknolojiden
çalışma hayatına uzanan birçok alanda erişimlerini kolaylaştırmaya devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020’nin “Erişilebilirlik Yılı” ilan
edilmesinin ardından Bakanlık, salgının olumsuz etkilerine rağmen erişilebilirlik alanında
önemli çalışmalara imza atarken, 2022 yılında da erişilebilirlik çalışmalarına ivme
kazandıracak.
Bakanlık, ulusal standartları baz alan, güncel ihtiyaçlara çözüm sunan, ayrıca mevzuattaki son
düzenlemeleri de içeren yazılı ve görsel içeriğe sahip rehber niteliğindeki “Erişilebilirlik Kılavuzu”
çalışmalarını tamamladı. Dijital olarak da yayımlanan kılavuz kamu kurumları, belediyeler,
akademisyenler, öğrenciler ve tasarımcı olarak çalışan mimar ve mühendislerin kullanımına sunuldu.
Ayrıca, Erişilebilirlik Kılavuzu baz alınarak kurgulanan, adım adım yapılması gerekenleri görsel olarak
açıklayan ve erişilebilir mekânların simülasyonu niteliğinde bir “Erişilebilirlik Animasyonu” hazırlandı.

Erişilebilirlik Değerlendirme Modülü (ERDEM) kullanımı yaygınlaştırıldı
Bakanlık, erişilebilirlikle ilgili çalışmaların artması ve yapılan uygulamaların standartlara uygun
yürütülmesi için Erişilebilirlik Değerlendirme Modülünü (ERDEM) hayata geçirdi. Cumhurbaşkanlığı
İcraat Programı 180 Günlük Eylem Planında da yer alan ERDEM ile isteyen herkes modülde yer alan
soruları cevaplayarak bir binanın erişilebilir hale getirilmesi için yapılması gerekenleri rapor olarak
temin edebiliyor.
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“2030 Engelsiz Vizyon Belgesi” hazırlandı
Bakanlık, Türkiye’nin 2030’a kadar engellilik alanındaki ulusal vizyonu ve yol haritasını ortaya koyacak
“2030 Engelsiz Vizyon Belgesini” hazırladı. 31 hedef ve 107 eylem planından oluşan belgede engellilerin
ekonomik statüsünün güçlendirilmesinden eğitim müfredatına, erişilebilir bankacılık hizmetlerinden
eşit fırsatlarla sportif etkinliklere katılımlarının sağlanmasına kadar pek çok hedef yer
alıyor.

1923 Erişilebilirlik Belgesi verildi
Mevzuatta bina, açık alan ve şehir içi toplu taşıma araçlarının erişilebilir olması zorunluluğunu getiren
Bakanlık, bu zorunluluğun uygulanmasını, her ilde valilikler bünyesinde kurduğu Erişilebilirlik İzleme ve
Denetleme komisyonları ile takip ediyor. Vatandaşlardan gelen şikâyetleri de denetleyen Erişilebilirlik
İzleme ve Denetleme komisyonlarınca bugüne kadar yaklaşık 45 bin denetim gerçekleştirerek 1.923
Erişilebilirlik Belgesi verildi.

Erişilebilirlik Logosu belirlendi
Bakanlık, erişilebilirlik uygulamaların yaygınlaşması için yeni bir adım atarak ülkemizde kullanılacak
Erişilebilirlik Logosu’nu belirledi. Birleşmiş Milletler tarafından tasarlanan Erişilebilirlik Logosu’nun bu
amaç için uygun olduğuna karar verilerek kullanım izni alındı. Erişilebilir uygulamaların görünürlüğünün
artırılması amacıyla belirlenen logo, Erişilebilirlik Belgesi almaya hak kazananlar tarafından tabela
gibi görünür alanlarda, broşür, kartvizit gibi basılı materyaller ile tanıtım ve reklam malzemelerinde
kullanılabilecek.

Eğitimlere, atölye çalışmaları da eklendi
Erişilebilirliğin yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında eğitimler düzenlendi. Yaklaşık 16 bin yönetici
ve teknik personele eğitimler verildi. Bu yıl eğitimlere atölye çalışmaları da eklendi. Bu atölyelerde
projeler üzerinden belediyelere kaldırımların nasıl erişilebilir olarak yapılabileceği anlatıldı. Bugüne kadar
27 atölyeye belediyelerin kaldırım yapım ve onarım işlerinde çalışan 904 mimar, mühendis ve tekniker
ile yönetici katılım sağladı. Mevcut kaldırımların dönüşümü için de bir üniversite ile kılavuz çalışması
yapılması planlanıyor. Web sayfalarının erişilebilirliği konusunda yapılan 9 eğitime ise 850’den fazla
kurumdan 3261 kişi katıldı.

Erişilebilirlik Çalışmalarına İvme Kazandırılacak
Bakanlık 2022 yılında da toplumsal farkındalığın artırılmasına ve alandaki çalışmaların teşvik edilmesine
yönelik çalışmalarına devam edecek. Bu kapsamda “2022 Yılı Erişilebilirlik Ödülleri” düzenlenecek.
Farklı mevzuatlar altında yer alan hükümler ile standartların buluşturulduğu “Erişilebilirlik Mevzuatı”
hazırlanacak. Düzenlenen eğitimler ve atölye çalışmaları sonucunda belediyelerin yararlanması için
‘Kaldırımlar İçin Erişilebilirlik Kılavuzu’ hazırlanacak. Kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik erişilebilirlik
eğitimlerine ve belediyelere yönelik “yaya geçitleri, duraklar” konulu atölye çalışmalarına da devam
edilecek.

Engelli ve Yaşlı
Hizmetleri Genel
Müdürlüğü ve
Türk Binicilik
Spor Vakfı
Hippoterapi
Konulu İş birliği
Protokolü
İmzalandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç ve
Türk Binicilik Spor Vakfı Başkanı Burak Koç, “Hippoterapi ve Hippoterapist Eğitiminin
Standardizasyonu Konulu” iş birliği protokolünü imzaladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türk Binicilik Spor
Vakfı arasında “Hippoterapi ve Hippoterapist Eğitiminin Standardizasyonu Konulu” işbirliği protokolü
imzalandı. İş birliği kapsamında, Bakanlığa bağlı engelli ve çocuk kuruluşlarında bakım hizmeti alan
çocuk ve engellilere hippoterapi hizmeti verilecek.
İmzalanan protokol kapsamında fiziksel, motor, mental psikolojik veya duyusal bozukluğu olan bireyler
ile otizm, serapral palsi, artrit, multiple skleroz, down sendromu, kafa travması, inme, omurilik felci,
davranış bozukluğu ve psikiyatrik tanı almış bireyler, uygun atların çok boyutlu hareketlerinden
yararlanarak uygulanan, kanıta dayalı tamamlayıcı bir tedavi yöntemi olan hippoterapiden faydalanacak.
Bu protokol ile engelli ve çocukların, hippoterapi ile buluşturulması, hippoterapinin uygulanması
faaliyetlerini içeren uygulama projesinin yürütülmesi sürecinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına
bağlı yatılı kuruluşlarda korunma ve bakım altında bulunan çocuk ve engellilerin hippoterapiden
yararlandırılması, faydalanıcı ailelilerin hippoterapi konusunda eğitim alması hususlarının Vakıf tarafından
yapılması hükme bağlandı.
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Evde Bakım
Eşgüdüm
Çalıştayı
Çevirim
İçi Olarak
Gerçekleştirildi

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri
Genel Müdürlüğü Evde Bakım
ve Gündüz Hizmetleri Daire
Başkanlığının düzenlediği
Evde Bakım Eşgüdüm
Çalıştayı, çevirim içi olarak
gerçekleştirildi.
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel
Müdürü Orhan Koç çalıştayda
yaptığı konuşmasında, Türkiye’de
son 20 yılda sosyal hizmetlerde
ve sağlık hizmetlerinde devrim
niteliğinde dönüşümler sağlandığını
söyledi.

Hizmetlerin hak temelli anlayış ile inşa edildiğini belirten Koç, engelli ve yaşlıların, yatağa bağımlı
bireylerin kendi aile ortamında ve ailesiyle birlikte yaşamını idame ettirebilmesi için hizmet modellerini
çeşitlendirerek, hizmetlerin bütünleşik sosyal ve bakım hizmeti mantığıyla yürütüldüğünü ifade etti.
Yerel yönetimlerin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına
bağlı kuruluşların sunduğu evde bakım hizmetlerinin eşgüdümlü olarak yapılabilmesinin önemine
değinen Koç, evde bakım hizmeti alan vatandaşların, ihtiyaç duydukları tıbbi malzemelerin farkını
ödemeden, ikincil bir işlem yapmadan kolaylıkla sağlanması hususunda çalışmaların yürütüldüğünü
belirtti.
İlgili kamu kurum ve kuruluşlarından yaklaşık 800 katılımcıların yer aldığı çalıştayda evde bakım
hizmetlerine yönelik kapsamlı ve verimli bir bilgi paylaşımında bulunuldu.
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Huzur Bocce
Ligi 2021
Finallerinde
Şampiyon
Osmaniye
Özden
Huzurevi
Oldu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
tarafından Antalya Manavgat’ta düzenlenen Huzur Bocce Ligi 2021
finallerinde şampiyon Osmaniye Özden Huzurevi oldu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün
aktif ve sağlıklı yaşlanma vizyon ve politika hedefleri çerçevesinde düzenlediği bocce
turnuvalarının beşincisi Antalya Manavgat’ta gerçekleştirildi.
Huzur Bocce Ligi 2021 Finallerinde Ağrı, Aksaray, Artvin, Bolu, Elazığ, İzmir, Karabük,
Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Muğla, Osmaniye, Rize, Samsun, Sivas, Tekirdağ,
Trabzon, Yozgat, Zonguldak olmak üzere 20 ildeki huzurevlerinden 103 yaşlı yarıştı. 20
takımın katıldığı, 3 gün süren müsabakalarda Osmaniye Özden Huzurevi ile Tekirdağ
Zübeyde Hanım Huzurevi finale kalan takımlar oldu.
Huzur Bocce Ligi 2021 finallerinde şampiyon, Tekirdağ Zübeyde Hanım Huzurevi’ni
12-10 mağlup eden Osmaniye Özden Huzurevi takımı oldu. Aksaray Huzurevi üçüncü,
İzmir Narlıdere Huzurevi ise dördüncü oldu.
Final müsabakasına katılan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç
şampiyonada dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti.
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“Acil Durum
Erişilebilirliği:
Standart
Ölçütlerinin
Geliştirilmesi
Çalıştayı”nda
Erişilebilirlik
Tedbirleri
Değerlendirildi
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından çevrim içi gerçekleştirilen “Acil Durum
Erişilebilirliği: Standart Ölçütlerinin Geliştirilmesi Çalıştayı”nda açık alanlarda, toplanma
alanlarında, konutlarda, barınma yerlerinde alınması gereken erişilebilirlik tedbirleri
değerlendirildi.
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından “Acil Durum Erişilebilirliği: Standart Ölçütlerinin
Geliştirilmesi Çalıştayı” çevrim içi gerçekleştirildi. Çalıştaya engelli, yaşlı, afet ve acil durumlar ile ilgili sivil
toplum kuruluşları, akademisyenler, kamu kurumları ve belediyelerden temsilciler katıldı.
Çalıştayın ilk gününde, açılış konuşmaları ve çerçeve sunumlar yapıldı. Daha sonra katılımcıların
görüşlerinin alındığı oturumlara geçilerek, açık alanlarda, toplanma alanlarında, konutlarda, barınma
yerlerinde alınması gereken erişilebilirlik tedbirleri başlıkları tartışmaya açıldı. Çalıştayın ikinci gününde ise
kamu kullanımına açık binalar ele alınarak kamu hizmet binaları, okullar, sağlık tesisleri, geçici konaklama
tesisleri, engelli ve yaşlı kuruşları ile sığınaklarda alınması gereken erişilebilirlik tedbirleri ve acil durumlarda
yapılması gerekenler ele alındı.

“Erişilebilirlik, sadece engelliler için değil herkes için hayati öneme sahiptir”
Çalıştay’ın açılışında yaptığı konuşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, Bakanlık
olarak afet ya da acil durumlarda ihtiyaç sahiplerine hemen ulaşarak psikososyal destek hizmetleri
verdiklerini belirterek, “bu çerçevede en önemli konulardan birisi kuşkusuz erişilebilirliktir’’. Toplumsal
hayata katılımının en temel gereklilerinden biri olan erişilebilirlik, afet ve acil durumlarda sadece engelliler
için değil herkes için hayati öneme sahiptir.
Haziran ayında düzenlediğimiz “Uluslararası Katılımlı Acil Durum ve Tahliye Planları ile Sistemlerinin
Erişilebilirliği Çalıştayı acil durumlara ilişkin ilk çalışmamızdır. Pek çok veri elde ederek mevcut durum
tespiti aşamasını bu çalıştay ile tamamladık. Bu çalıştayımızda ise standartlara eklenecek hususları
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sizlerin değerli görüşleri ile birlikte tespit etmeyi amaçlıyoruz. İnşallah bu Çalıştay ile de bu alandaki
değişim ve dönüşüme katkı sağlayacağımıza inanıyorum. ifadelerini kullandı.

‘‘Standart ölçütleri geliştirilecek’’
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç ise konuşmasında, Türkiye’de acil durum ve afet
konusu ile bu alandaki erişilebilirlik çalışmalarının önemine vurgu yaparak, acil durum ve afet konusunda
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yürütülen çalışmaların yanı sıra birçok kamu
kurum ve kuruluşunun da ulusal ve uluslararası alanda ciddi çalışmalar yaptığını söyledi.
Koç, dezavantajlı gruplar olarak ifade edilen engelliler, yaşlılar veya hareket kısıtlılığı bulunan bireylerin acil
durum ve afet sonrası kurtarma faaliyetlerinde herhangi bir sorun yaşamamaları için erişilebilirlik ile ilgili
daha detaylı çalışmalar yapılması gereği ile karşı karşıya olunduğuna dikkat çekti.
Dünyadaki örnekleri görebilmek için 15-16 Haziran 2021 tarihlerinde İspanya, İtalya, Çekya, Almanya,
Japonya ve ABD’den konu ile ilgili uzmanların katıldığı “Uluslararası Katılımlı Acil Durum ve Tahliye Planları ile
Sistemlerinin Erişilebilirliği Çalıştay’ının’’ gerçekleştirildiğini hatırlatan Koç, bu çalışma kapsamında bugün
ise standart ölçütlerinin geliştirilmesi noktasında bir araya gelindiğini söyledi. Bu alandaki işbirliğinin çok
önemli olduğunu vurgulayan Koç, bu sistemlerin erişilebilirliği konusunda var olan çalışmaların üzerinde
inşa edilecek yeni uygulamalar ile engelli bireylerin erişilebilirlik standartlarına uygun yapılı çevreden
faydalanmasının sağlanacağını kaydetti.

Otizm
Spektrum
Bozuklukları
Eğitim ve
Farkındalık
Çalışmaları İş
birliği Protokolü
İmzalandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç ve
Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı Kurucu Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin,
otizmli çocukların erken müdahale hizmetlerinden yararlandırılması ile bakım kuruluşlarında
kalan otizmli bireylere bağımsız yaşam modeli geliştirilmesi konusunda proje geliştirilmesini
amaçlayan “Otizm Spektrum Bozuklukları Eğitim ve Farkındalık Çalışmaları İş birliği
Protokolü” nü imzaladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Tohum Otizm Vakfı
arasında “Otizm Spektrum Bozuklukları Eğitim ve Farkındalık Çalışmaları İşbirliği Protokolü” imzalandı.
Protokol imza töreninde yaptığı konuşmada Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, bu tür
işbirliklerinin önemine değinerek, bugüne kadar otizm alanında üniversitelerle yürütülen bilgilendirme
ve farkındalık çalışmalarına bir yenisini daha eklemekten mutluluk duyduklarını ifade etti.
Genel Müdür Koç, protokol ile üniversitelerin ve sivil toplumun desteği ile birlikte gündüz yaşam merkezleri
eğitim modüllerinin üzerinde ortak çalışmaların geliştirilerek kapasitenin artırılmasının sağlanacağını ve
OSB’li bireylere evde bakım veren ailenin üzerindeki bakım yükünün azaltılmasına katkı sağlayacağını
vurguladı.
İmzalanan protokolle otizm tarama ve takip programı sonucunda tanı alan otizmli çocukların erken
müdahale hizmetlerinden yararlandırılması ile bakım kuruluşlarında kalan otizmli bireylere bağımsız
yaşam modeli geliştirilmesine ilişkin proje geliştirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca yatılı ve gündüz
hizmet veren bakım kuruluşlarında görev yapan personelin ve ailelerinin eğitilmesi, toplumun
bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması konusunda bilgilendirme ve eğitimler düzenlenmesi
planlanıyor.

98

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

99

Web

Erişilebilirlik

Yaşlılara
Yönelik Dijital
ve
Finansal
Okuryazarlık
Eğitimleri
Başladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün
aktif ve sağlıklı yaşlanma vizyon ve politika hedefleri çerçevesinde Yaşlılara Yönelik
Dijital ve Finansal Okuryazarlık Eğitimlerine pilot il olarak seçilen İstanbul’daki 5
huzurevinde başladı.
Yaşlıların finansal ve dijital okuryazarlığının arttırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında
Şubat 2021 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Malatya, Samsun ve Gaziantep illerindeki
yaşlılara ulaşılıp hazırlanan anket formu ile cep telefonu, bilgisayar kullanımı, genel anlamda
dijital ve finansal okuryazarlık bilgilerini ölçme çalışmaları yapıldı.
Çalışmalar sonucunda pilot il olarak seçilen İstanbul’daki Sultangazi Huzurevi, Zeytinburnu
Semiha Şakir Huzurevi, Beylikdüzü Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Prof Dr.
Fahrettin Kerim Nilüfer Gökay Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Bahçelievler
Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinden hizmet alan 30 yaşlıya Dijital ve Finansal
Okur Yazarlık Eğitimi verildi.

Farkındalık
Eğitimleri

Tamamlandı
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce bilgi ve iletişim teknolojilerinin
ulaşılabilirliğinin ve kullanılabilirliğinin sağlanması, özellikle dijital alanda sunulan
hizmetlerin erişilebilir olması hedefi çerçevesinde 2021 Haziran ayında başlatılan Web
Erişilebilirlik Farkındalık Eğitimleri Aralık ayında tamamlandı.
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından erişilebilirlik alanında farkındalık sağlanması,
ayrıca bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması amacıyla düzenlenen “Erişilebilirlik Atölyeleri”, 2021 yılında
yoğun katılımlarla gerçekleştirildi. Bu kapsamda “Erişilebilirlik Atölyeleri: Web Erişilebilirlik Eğitimleri”
de düzenlendi.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin ulaşılabilirliğinin ve kullanılabilirliğinin sağlanması, özellikle dijital
alanda sunulan hizmetlerin erişilebilir olması hedefi çerçevesinde 2021 Haziran ayında başlatılan
10 eğitim Aralık ayında tamamlandı.
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Öğretim Üyesi Doç Dr. Yeliz Yeşilada tarafından verilen eğitimlerde,
“Web Erişilebilirliği Nedir?”, “Web Erişilebilirliği Paydaşları Kimlerdir?”, “Web Erişilebilirliği Standart Ve
Rehber Kuralları Nelerdir?” ve “Web Erişilebilirliği Değerlendirme Yöntemleri Nelerdir?” konularında
katılımcılar bilgilendirildi.
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Engelli ve Yaşlı
Hizmetleri
Genel
Müdürlüğü ile
Türk Kızılay
Derneği
Arasında İş
Birliği Protokolü
İmzalandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türk
Kızılay Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Kızılay
Derneği arasında engelli ve yaşlı bireyler başta olmak üzere, toplumun dezavantajlı bireylerine
yönelik evde sosyal destek, sosyal yardım, sosyal hizmet ve sağlığın korunmasına ilişkin hizmet
sunulması amacıyla iş birliği protokolü
imzalandı.
İşbirliği protokolü, Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakan Yardımcısı Fatma Öncü’nün
katılımı ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri
Genel Müdürü Orhan Koç ve Türk Kızılay
Derneği adına Genel Müdür Dr. İbrahim
Altan tarafından imzalandı.
Protokol kapsamında ayrıca bireylerin
ihtiyaçlarının
karşılanarak
günlük
hayatlarının kolaylaştırılmasına yönelik
iş birliği ve eşgüdüm halinde birlikte
çalışmalar yapılması kararı alındı.
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın katıldığı kura töreninde
devlet korumasındaki 1050 genç kamu kurum ve kuruluşlarına atandı.

Kadının
Statüsü

Genel Müdürlüğü

Derya Yanık, Bakanlıkta gerçekleştirilen “Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin
Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni”nde yaptığı konuşmada, bugün gençlerin
yaşadığı heyecanı kendisinin de
hissettiğini dile getirdi. Bakan Yanık,
gençlere “Sizlerin başarısı bizim için
bir gurur vesilesi. Sizin başarınız
bizim gururumuz. Sizin geleceğiniz
ülkemizin
geleceğidir.
Bugün,
devlet korumasından yararlanan
gençlerimize sağlanan istihdam
hakkı ve imkanlarıyla, dayanışma
kültürümüzün güzel bir örneğini
veriyoruz. Gençlerimizin geleceğe
güvenle bakması, milletimiz ve
hükümetimiz için her zaman
öncelikli meselelerimizin başında
geliyor.” diye seslendi.
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Aile ve Sosyal
Hizmetler
Bakanı Derya
Yanık,
68. FCEM
Dünya
Kongresi’ne
katıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadınların güçlenmesi için yaptıkları
çalışmaların etkisiyle 2007- 2019 yılları arasında kadın istihdamını 3,6 milyon kişi ile
yüzde 66,5 oranında artırarak, OECD ve Avrupa Birliği içerisinde ilk sıraya yerleştiklerini
söyledi.
Bakan Derya Yanık, Dünya Girişimci Kadınlar Birliği (FCEM) tarafından Türkiye Kadın Girişimciler
Derneği (KAGİDER) iş birliğinde “Yılmazlıkla Yeniden Bir Arada; Öğrenin, Paylaşın ve Eğlenin”
temasıyla düzenlenen 68. FCEM Dünya Kongresi’ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada kadına
yönelik politikalarda, toplumsal dinamiklerin ve inisiyatifin özel bir öneme sahip olduğunu dile
getiren Yanık, hedeflenen toplumsal ve ekonomik değişimlerin etkin, kalıcı, sürdürülebilir bir nitelik
kazanmasının, tabiatıyla kadınların bu süreçte aktif bir rol üstlenmeleri ve dayanışma kültürünü
geliştirmeleriyle mümkün olduğunu söyledi.
Bakan Derya Yanık, Dünya Girişimci Kadınlar Birliği (FCEM) tarafından Türkiye Kadın Girişimciler Derneği
(KAGİDER) iş birliğinde “Yılmazlıkla Yeniden Bir Arada; Öğrenin, Paylaşın ve Eğlenin” temasıyla düzenlenen
68. FCEM Dünya Kongresi’ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada kadına yönelik politikalarda, toplumsal
dinamiklerin ve inisiyatifin özel bir öneme sahip olduğunu dile getiren Yanık, hedeflenen toplumsal ve
ekonomik değişimlerin etkin, kalıcı, sürdürülebilir bir nitelik kazanmasının, tabiatıyla kadınların bu süreçte
aktif bir rol üstlenmeleri ve dayanışma kültürünü geliştirmeleriyle mümkün olduğunu söyledi.
Bu anlamda kadınların hak, adalet, refahla ilgili sorunlarının çözümünde, kadın STK’larının ihtiyaçtan
öte elzem olduğunu belirten Bakan Derya Yanık, kadınların cinsiyetlerinden kaynaklı ve kronik niteliklere
sahip olan, dünyada da önemli benzerlikler gösteren sorunların, zorlu olduğu kadar kapsamlı bir
mücadeleyi de gerektirdiğini vurguladı.
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Kadınların toplumsal hayata katılmalarının, tüm yetenek ve potansiyelleri ile toplumsal
değerleri oluşturmaya katkıda bulunmalarının güçlü, ileri, adil ve huzurlu bir toplumun
inşası için önemine dikkati çeken Yanık, “Kadın sorununu belli bir alana hapsetmeden
bütüncül bir şekilde ele almak, bütüncül çözümler üretmek ise bu konudaki en
temel yaklaşım ve ilkelerimizdendir. Bunun için bir taraftan kadın haklarına yönelik
çok ciddi hukuki iyileştirmeler yaparken, bir taraftan da kadın potansiyelimizi her
alanda harekete geçirecek teşvik ve desteklerle kadın politikalarımızı geliştiriyoruz.
Kadına yönelik şiddetle mücadeleden eğitime, istihdamdan girişimciliğe kadar
pek çok alanda planlı ve koordineli şekilde yürüttüğümüz çalışmalarla cinsiyet
adaletsizliğine karşı mücadelemizi sürdürüyoruz.” diye konuştu.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve özel sektör iş birliğinde yürüttükleri
teşvik edici projelerle genç kızlara farklı dünyaların kapılarını açmaya gayret
ettiklerini dile getiren Yanık, “Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi” ile genç kızları
desteklediklerini ve mühendislik alanlarında rol model olmaya teşvik ettiklerini
anlattı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yanık, 2010 yılında Anayasa’ya dahil ettikleri pozitif
ayrımcılık ilkesinin, politikalardaki kararlı ve güçlü duruşun en somut ifadelerinden
biri olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
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“Geldiğimiz bu süreçte, kadın
istihdamı ve girişimciliği de dahil
olmak üzere birçok alandaki
teşvik, destek ve tedbirlerimizi,
kadınlar lehine avantajlı koşullar
oluşturmak üzere hayata
geçirdik. 2022 yılı sonuna kadar
devam etmek üzere 18 yaşından
büyük kadınlarımızın özel
sektörde istihdamına 24 ila 54
ay arası prim desteği sağlıyoruz.
İŞKUR aracılığıyla kadınların
iş gücü piyasasına katılımını
kolaylaştırmak ve sürdürülebilir
istihdamı desteklemek için aktif
iş gücü piyasası programlarıyla
kadınların istihdama katılımında
motive edici rol alıyoruz.
Çalışmalarımızın etkisiyle 20072019 yılları arasında kadın
istihdamını 3,6 milyon kişi ile
yüzde 66,5 oranında artırarak,
OECD ve Avrupa Birliği içerisinde
ilk sıraya yerleştik. 2004 yılında
yüzde 20,8 olan kadın istihdam
oranı, 2021 Ağustos itibarıyla
yüzde 28,4’e, kadının iş gücüne
katılma oranı yüzde 23,3’ten
yüzde 33,8’e yükseldi. 2023
hedefimizi ise iş gücüne katılım
oranı için yüzde 38,5 olarak
belirledik. İnşallah bunu da hep
birlikte başaracağız.”
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Emine Erdoğan
Hanımefendi ile Bakan
Derya Yanık, Kadın
Kooperatifleri İstanbul
Buluşması Programı’na
Katıldı
Emine Erdoğan, kadınların
güçlendirilmesinde, kooperatiflerin
son derece önemli bir rolü olduğunu
belirterek, “Kadınlar, kooperatifler
aracılığıyla ekonomik güçlerini bir
araya getiriyorlar. Kendi istihdamlarını
oluşturabiliyorlar. Ürünlerine, hak
ettiği değeri alabildikleri pazarlar
oluşturabiliyorlar. Kooperatifleşme
yoluyla, gelir düzeylerini ve yaşam
kalitelerini yükseltebiliyorlar.
Ailelerinin refahını artırabiliyorlar.
Ayrıca, bilgi ve becerilerini geliştirip,
birçok eğitim fırsatına erişebiliyorlar”
dedi.
Emine Erdoğan Hanımefendi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İstanbul Valiliği tarafından
düzenlenen Kadın Kooperatifleri İstanbul Buluşması Programı’na katıldı. Erdoğan, burada yaptığı
konuşmada elinin emeğini, gözünün nurunu hayata katan kadınlarla yan yana olmaktan mutluluk
duyduğunu dile getirdi. Erdoğan, dünyanın bir uyanış ve dönüşüm sürecinden geçtiğini, böyle
bir dönemde, dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların güçlendirilmesinin de bu uyanışın
lokomotifi olduğunu anlattı.
İş dünyasında ve siyasette, kadınların karar mekanizmalarında görüldüğünü, bunun tüm çevreye
sirayet eden olumlu etkilerinin tecrübe edildiğini aktaran Erdoğan, kadınları girişimci olmaya
cesaretlendirmenin ve imkan sağlamanın, kalkınma yarışında ışık hızıyla yol almak olduğunu
söyledi. “Çağımızda güçlü bir ülkenin üç bileşeni vardır; güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum”
diyen Erdoğan, şöyle devam etti:
“Kadınların güçlendirilmesinde, kooperatiflerimizin son derece önemli bir rolü var. Kadınlar,
kooperatifleraracılığıyla ekonomik güçlerini biraraya getiriyorlar. Kendi istihdamlarını oluşturabiliyorlar.
Ürünlerine, hak ettiği değeri alabildikleri pazarlar oluşturabiliyorlar. Kooperatifleşme yoluyla, gelir
düzeylerini ve yaşam kalitelerini yükseltebiliyorlar. Ailelerinin refahını artırabiliyorlar. Ayrıca, bilgi ve
becerilerini geliştirip, birçok eğitim fırsatına da erişebiliyorlar.”
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“Kooperatifler yalnızca ticari başarıların değil, dayanışmanın da
merkezleridir”
Emek verilen kooperatiflerin çok önemli bir özelliği daha olduğuna işaret eden Erdoğan,
kooperatiflerin, yöresel ürünlerden el sanatlarına kadar kaybolmaya yüz tutan birçok değerin
korunduğu yerler olduklarını, el emeğinin kooperatifler aracılığıyla can bulduğunu belirtti.
Emine
Erdoğan,
kooperatifler
aracılığıyla nice orijinal fikrin
hayata geçtiğini, fikirlerin ihracata
uzanan başarı hikayelerine şahit
olunduğunu
aktararak,
“Tabii,
kooperatifler
yalnızca
ticari
başarıların değil, dayanışmanın
da merkezleridir. Mesela, engelli
bireylerin ve ailelerinin, kooperatifler
aracılığıyla desteklendiği, farkındalık
yaratan sosyal kooperatiflerimiz de
var. Ne mutlu ki, bugün 687 kadın
kooperatifimiz bulunuyor. Aile ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığımız
koordinasyonunda,
Ticaret
Bakanlığımızın, Tarım ve Orman
Bakanlığımızın iş birliğinde her
geçen gün bu sayı daha da artıyor.
Bu sayının daha da çoğalmasını
ve
kadınlarımızın
hayallerine
açılan birer kapı olmasını temenni
ediyorum.” diye konuştu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye’nin yükselen değeri kadın kooperatiflerini
desteklemek ve onlarla bir araya gelmek üzere başlattıkları bölge toplantılarının son durağının
İstanbul olduğunu söyledi. Bundan sonraki süreçte, kooperatiflerin çalışmalarının, üretim
süreçlerinin artarak davam etmesi ve üretimlerini pazarlama noktasında çalışmalar başlattıklarını
ifade eden Yanık, online satış ve pazarlama ortamı geliştirmeye çalıştıklarını aktardı. Yanık, Emine
Erdoğan’ın da marka oluşturulması, tasarım bilgisinin sağlanması, bu noktada da kooperatiflere ve
üretici kadınlara destek olunması talimatını verdiğini söyledi.
Yeni projelerle kadın kooperatiflerine destek olmaya, onlarla beraber çalışmaya devam edeceklerini
aktaran Yanık, yakında yeni projenin duyurularını da paylaşacak olmanın heyecanını yaşadıklarını
kaydetti. Bakan Derya Yanık, 26 Ekim 2021 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
Kooperatifler Kanunu değişikliğiyle Türkiye’deki kadın ve engelli kooperatiflerine pozitif ayrımcılık
sağlandığını, bu kapsamda, anılan kooperatifler için kuruluş aşamasında ve faaliyet dönemlerinde
ödenen tescil ve ilan ücretlerinin, ticaret odasına kayıt ücretlerinin, yıllık ve munzam aidat
ödemelerinin kaldırıldığını anımsattı. Bu muafiyetlerin, kadınların başlangıç aşamasında yaşadıkları
finansal sorunların çözümüne katkı sağlayacağını ve kadın kooperatiflerinin gelişimini destekleyecek
önemli bir adım olduğunu vurgulayan Yanık, şöyle devam etti:
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“Bununla birlikte kanunla getirilen önemli yeniliklerden bir diğeri ise tüm kooperatifleri kapsayacak
ve değişik kanunlara tabi kooperatifler arasında düzen sağlayacak Kooperatif Bilgi Sisteminin
(KOOPBİS), bir yıl içinde kurulacak olmasıdır. Bu sistemle ilgili bakanlıklar, kurulum sürecinde kendi
sistemlerindeki verileri aktarmak, uygulamaya geçtikten sonra da kooperatif ve üst kuruluşlarınca
yapılan veri girişlerini takip etmekle sorumlu olacaklar.”

Bakan Derya
Yanık, KADEM
Geleneksel
Üretimin Genç
Gönüllü Elçileri
Projesi Kapanış
Törenine Katıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Türkiye, kadını-erkeği, genci-yetişkini,
kamusu-sivil toplum kuruluşlarıyla kabuğunu kırmış bir ülke. Eskinin ‘Siz yapamazsınız’
dayatması artık bu topraklarda karşılık bulmuyor. Gençler gerek aldıkları eğitimler gerek
şartları zorlayan idealistlikleriyle hem kendileri hem de ülkemiz için her şeyin en iyisine,
en güzeline talip oluyor ve kompleksli zihniyetlerin onları sindirmesine izin vermiyor”
dedi.
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Ankara Temsilciliği koordinatörlüğü tarafından hayata
geçirilen Geleneksel Üretimin Genç Gönüllü Elçileri Projesi’nin kapanış töreninde konuşan Bakan
Derya Yanık, gençlere farklı dünyaların pencerelerini aralayan, onların kendilerini yenilemelerini
ve geliştirmelerini sağlayan örnek çalışmalara katkı verenlere teşekkür etti. Yanık, “Hepimiz artık
farkındayız, Türkiye global dünyanın önemli bir aktörü olarak, kadını-erkeği, genci-yetişkini, kamususivil toplum kuruluşlarıyla kabuğunu kırmış bir ülke. Eskinin ‘Biz yapamayız.’ anlayışı, daha doğrusu,
‘Siz yapamazsınız.’ dayatması artık bu topraklarda karşılık bulmuyor. Gençler gerek aldıkları eğitimler
gerek şartları zorlayan idealistlikleriyle hem kendileri hem de ülkemiz için her şeyin en iyisine, en
güzeline talip oluyor ve kompleksli zihniyetlerin onları sindirmesine izin vermiyor.” şeklinde konuştu.
Kadın kooperatiflerini, yeniden güçlü ve işlevsel sistemler olarak üretim çarkının içine dahil etmek
istediklerini dile getiren Bakan Yanık, şöyle devam etti:
“Kadınların hem kendilerine hem de ailelerine katkı sağlayacakları bu sistem, şüphesiz ülke
ekonomisinde de giderek daha etkin bir konuma gelecektir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
olarak bizler de kadın emeğinin ve girişimciliğinin örgütlenme kültürüyle desteklenmesini çok
stratejik bir ilke, bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Gerek dayanışma ruhunun ve tecrübesinin
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geliştirilmesi gerekse sürdürülebilir kalkınma modellerinin geleneksel yapılarla entegre
edilmesinde kooperatifleşme güvenli bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Buradan hareketle kadın
kooperatifçiliğinin güçlendirilmesi hedefi, 2012’den bu yana Bakanlığımız çalışmalarındaki öncelikli
yerini hep korumuştur.”
Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yaptıkları iş birliği protokolleriyle kadın kooperatifleri
konusunda tam bir seferberlik süreci başlattıklarını anlatan Yanık, kooperatif kurmayı kolaylaştırıcı
pek çok mevzuat düzenlemesini de bu dönemde ivedilikle hayata geçirdiklerini kaydetti.

“Kadınlar kalkınma ve toplumsal gelişmenin yeni lokomotif gücüdür”
Hükümet olarak kadın girişimciliğini destekleyen çalışmaların bunlarla sınırlı olmadığına işaret eden
Yanık, şunları kaydetti:
“Bakanlıklarımız da kendi alanlarında kadınların eğitimi, güçlendirilmesi, istihdamda daha çok yer
alması ve üretebilmesi için çeşitli programlar uyguluyor. Hükümet olarak, kendi işinin patronu olmak
isteyen kadınlara hayallerini gerçekleştirebilmeleri için hibe kredileri ya da teşvikler veriyor, kadınlara
pozitif ayrımcılık ilkesini bu sahada da uyguluyoruz. Bizler inanıyoruz ki yaşadığımız dünyanın daha
müreffeh, güvenli, güzel ve daha insani bir çehreye kavuşmasında, kadın ruhu ve eli her geçen
gün etkisini daha güçlü bir şekilde gösterecektir. Kadınlar bugünün ve geleceğin dünyasında artık,
kalkınma ve toplumsal gelişmenin yeni lokomotif gücüdür. KADEM Ankara Temsilciliğince yürütülen
bu projenin gönüllüleri olan kızlarımız, bize bu manada büyük umutlar veriyor. Güçlü kadın, güçlü
aile, güçlü ve büyük Türkiye hedefimiz, onların gönül aynasında daha bir anlam kazanıyor.”
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Bakan Derya Yanık,
Kadına Yönelik Şiddete
Karşı Mücadele
Koordinasyon Kurulları
Video Konferans
Toplantısına Katıldı
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Şiddetin hiçbir zaman şiddete maruz kalanların meselesi olarak düşünülemeyeceğini, şiddetin bir suç
olduğunu belirten Bakan Derya Yanık, “Şiddete maruz kalan, hayatı yaşanmaz hale gelen veya hayatını
kaybeden her insan bütün toplum için ciddi yaradır. Bu sebeple şiddet mağdurları hiçbir şekilde kendi
hallerine terk edilemez, terk ettiğimiz zaman yönetilemeyen büyük bir probleme dönüşeceği tecrübeyle
sabit.” ifadesini kullandı. Şiddetin başladığında süren ve öğrenilen bir durum olduğuna dikkati çeken
Bakan Derya Yanık, “Şiddetin özellikle çocuklar açısından öğrenilme pratiğini kesmemiz gerekiyor. O
yüzden şiddet uygulayanın aile, çevre gibi herhangi bir şekilde meşrulaştırılması ya da normalleştirilmesi
söz konusu değil.” ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Şiddete maruz kalan, hayatı yaşanmaz
hale gelen veya hayatını kaybeden her insan bütün toplum için ciddi yaradır. Bu sebeple
şiddet mağdurları hiçbir şekilde kendi hallerine terk edilemez.” dedi.
Bakan Derya Yanık ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 ilin valisinin katılımıyla Güvenlik ve Acil
Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) düzenlenen Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele
Koordinasyon Kurulları video konferans toplantısına katıldı. Bakan Derya Yanık, burada yaptığı
konuşmada, aile içi şiddetin ve kadına yönelik şiddetin toplumun herkesi ilgilendirdiğini, bu sebeple
tüm kurumların birlikte çalışması gerektiğini belirterek, bu kapsamda, şiddetle mücadele için 25
Kasım 2019’dan beri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Adalet Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile b ir plan çerçevesinde
çalıştıklarını söyledi.
Bakan Derya Yanık ve İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu, 81 ilin valisinin
katılımıyla Güvenlik ve Acil Durumlar
Koordinasyon Merkezinde (GAMER)
düzenlenen Kadına Yönelik Şiddete
Karşı Mücadele Koordinasyon
Kurulları video konferans toplantısına
katıldı. Bakan Derya Yanık, burada
yaptığı konuşmada, aile içi
şiddetin ve kadına yönelik şiddetin
toplumun herkesi ilgilendirdiğini,
bu sebeple tüm kurumların birlikte
çalışması gerektiğini belirterek,
bu kapsamda, şiddetle mücadele
için 25 Kasım 2019’dan beri Aile
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
koordinasyonunda Adalet Bakanlığı,
İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve
Diyanet İşleri Başkanlığı ile bir plan
çerçevesinde çalıştıklarını söyledi.

Bakanlığın kadına yönelik şiddetle
mücadeleye yönelik politikalarını da
anlatan Bakan Derya Yanık, programa
katılan hakim ve savcılardan koruma
tedbirleri
kapsamında
elektronik
kelepçe uygulaması kararının titizlikle
uygulanmasını istedi. Bakan Derya Yanık,
tedbir kararları içinde failin eğitim ve
rehabilitasyon süreçlerine katılmasına
yönelik sağlık tedbiri kararı alınması
durumunda, kadına şiddetle mücadelenin
daha etkin hale geleceğini ifade etti.
Bakan Derya Yanık, programa katılan
valiler ve kaymakamlara yönelik de kadına
yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin de
değerlendirmelerde
bulundu. Yanık,
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri
hakkında yönetmelik kapsamında sunulan
hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi
ve uygulamadaki sorunların giderilmesini sağlamak üzere vali veya görevlendirdiği vali yardımcısının
başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme
Komisyonunun 81 ilde belirli aralıklarla toplanması gerektiğini vurguladı.
Yanık, “6284 Sayılı Kanun, 2012’den beri yürürlükte ama halen daha bilinmeyen veya yanlış bilinen
tarafları olduğunu görüyoruz. 2020-2025 dönemini kapsayan Ulusal Eylem Planı kapsamında il eylem
planlarının hazırlanması ve çalışmalarının takibinin yapılması bizim için çok büyük önem arz ediyor.
Bunu da özellikle valilerimizden rica ediyorum. Hakkında gizlilik kararı bulunan şiddet mağduru kadın
ve çocukların başta il sağlık müdürlükleri, il nüfus ve vatandaşlık lükleri olmak üzere çeşitli konularda
gerçekleştirilen işlemlerinde bazı aksaklıklar yaşandığını tespit ediyoruz. Sahadan gelen bu noktada
talep ve şikayetler de var. Mülki idare amirlerimiz gerekli tedbirleri alabilecek donanıma da bilgiye de
sahipler. Valilikler tarafından ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde söz konusu sorunların giderilmesine
yönelik çalışmalarımızın da yürütüleceğini inanıyorum. Ayrıca mahkeme ve emniyet tarafından
kurumlarımıza gönderilen formlarda şiddet mağduruna ait iletişim bilgilerinin bulunmaması sebebiyle
mağdura ulaşmada ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Oysa ki bir an önce ulaşmak, bir an önce erişiminin
sağlanması, hayat kurtarmak ve sonrasında hak koruma sürecinin başlatılması açısından da son
derece önemli.”
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Bakan Derya
Yanık: “Dün kadına
yönelik şiddetle
nasıl mücadele
ediyorsak bugün
de yarın da aynı
mücadeleyi devam
ettireceğiz”
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadına yönelik şiddetle mücadelede koruyucu
ve önleyici mekanizmaları daha etkin hale getirmek için tüm kurum ve kuruluşlarla iş
birliğinde hareket ettiklerini belirterek, “Dün kadına yönelik şiddetle ve kadınların insan
olarak sahip oldukları haklarını kullanabilmesi konusunda nasıl mücadele ediyorsak
bugün de yarın da aynı mücadeleyi devam ettireceğiz” dedi.
Bakan Yanık, günümüzün en yaygın insan hakları ihlallerinden biri olan kadına yönelik şiddetin,
kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik zarar veren ve ülkelerin öncelikli olarak çözmesi
gereken önemli bir toplumsal sorun olduğunu söyledi. Kadına yönelik şiddetle mücadeleye
hassasiyetle eğilmek gerektiğinin altını çizen Yanık, kadına karşı şiddetin önlenmesi, şiddet
mağdurlarının korunması ve güçlendirilmesi, toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmaları
sürdürdüklerini ifade etti.

“Kadına yönelik şiddetle mücadelede, üzerimize düşen görevi yapmakta
kararlıyız”
Kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal bir mutabakat ve uygulama birliği sağlamak için
gereken öncelikli politikaları belirledikleri 3 ulusal eylem planını başarıyla uyguladıklarını belirten Bakan
Yanık, “Şimdi de yeni eylem planımızda mücadeleyi daha da güçlendiriyoruz. 2021-2025 yıllarını
kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planımızı da 1 Temmuz’da Saygıdeğer
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde kamuoyu ile paylaştık. Eylem planımızı, kamu
kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin, medya mensuplarının, uluslararası kuruluş
temsilcilerinin ve ilgili tüm paydaşların katkılarıyla hazırladık. Toplam 5 ana hedef, 28 strateji ve 227
faaliyet şeklinde yapılandırdığımız eylem planımız ile kadına yönelik şiddetle mücadelede, üzerimize
düşen görevi yapmak konusunda kararlıyız” ifadelerini kullandı.

“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ konulu genelge ile kurumlar arası
işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz”
Bakan Derya Yanık, 23 Haziran 2021 tarihinde 81 İl Müdürlüğüne “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele”
konulu iç genelge gönderdiklerini kaydederek, “Bakanlık olarak hazırladığımız genelge ile şiddetle
mücadelede kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesini hedefliyoruz” dedi.

115

“Yönetmelikle, şiddet mağdurlarının korunmasına yönelik uygulamaların
etkinliğini arttıracağız”
Şiddet uygulayan ve yüksek can güvenliği riski olan şiddet mağdurlarının birlikte takip edildiği elektronik
kelepçe uygulamasını 81 ilde yaygınlaştırdıklarını vurgulayan Bakan Yanık, elektronik kelepçe kararlarının
alınması ve uygulanması süreçlerine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği Teknik Yöntemlerle Takip
Sistemlerinin Kullanılmasına Dair Yönetmeliği 4 Eylül 2021 tarihinde yürürlüğe koyduk. Yönetmelikle,
şiddet mağdurlarının korunmasına yönelik uygulamaların etkinliğini arttıracağız” değerlendirmesinde
bulundu.

“2 Milyondan fazla kişiye eğitim ve seminer verdik”
Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında farkındalık oluşturmak için 2007 yılından itibaren
eğitimlere devam ettiklerini ifade eden Bakan Yanık, “1 milyon 354 bin er ve erbaşa, 338 bin kolluk, 159
bin sağlık ve 106 bin din görevlimiz ile 75 bin diğer kamu görevlileri olmak üzere 2 milyondan fazla kişiye
eğitim ve seminerler verdik” diye konuştu.
Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri’nin (ŞÖNİM) herhangi bir aksamaya yol açmayacak şekilde tedbirlerini
alarak çalışmalarına büyük bir özveriyle devam ettiklerini kaydeden Bakan Yanık, “ŞÖNİM’lerimiz 81
ilimizde hizmet veriyor. ŞÖNİM’lerde, kuruldukları günden bugüne kadar yaklaşık 831 bin kadın, 68 bin
erkek ve yaklaşık 107 bin çocuk olmak üzere 1 milyondan fazla kişiye hizmet verdik” şeklinde konuştu.

“Şiddet Mağduru Kadınlar İçin Yeni Bir Hizmet Modelini Hayata Geçirdik”
2021 yılı Ekim ayı itibarıyla 112’si Bakanlığa bağlı olmak üzere ülke genelinde hizmet veren 149 kadın
konukevinde 3.624 kapasite ile hizmet sunmaya devam ettiklerini ifade eden Bakan Derya Yanık, 12 yaş
üstü erkek çocuğu olan şiddet mağduru kadınlar için de yeni bir hizmet modelini hayata geçirdiklerini
belirtti. Yanık, “Türkiye’de ilk defa Ankara ve İstanbul’da 12 yaş üstü erkek çocuğu olan şiddet mağduru
kadınlara yönelik hizmet birimleri oluşturduk” dedi.
Bakanlığa bağlı 374 Sosyal Hizmet Merkezinde (SHM) Şiddetle Mücadele İrtibat Noktaları
oluşturduklarından bahseden Bakan Yanık, bu sayede kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamındaki
koruyucu ve önleyici hizmetlerin, SHM Şiddetle Mücadele İrtibat Noktaları ile daha etkin ve ulaşılabilir
hale geldiğini vurguladı.
Kadına yönelik şiddetle mücadelede kurum ve kuruşlar arası işbirliğini artırmanın en temel yollarından
birinin veri entegrasyon çalışmaları olduğundan bahseden Bakan Yanık, Adalet Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ile veri paylaşımının sağlanmasına
yönelik çalışmaların tamamlandığını ifade etti.
Bakan Derya Yanık “ŞÖNİM’lerimizin kullandığı Aile Bilgi Sistemimize mahkemeler tarafından alınan
tedbir kararları ile kolluk birimlerinde doldurulan ‘Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt Formları’
anında ulaşmaktadır. Anlık veri akışıyla, hizmet sürecini ivedilikle başlatıp, mağdurlarımıza yönelik destek
ve yönlendirme hizmetlerimizi daha hızlı ve etkin verebiliyoruz” diye konuştu.
Bakan Derya Yanık, kadın hizmet birimlerince sunulan hizmetlerin niteliğini arttıracak Risk Analiz ve
Yönetim Modülünün geliştirilmesine yönelik çalışmalara başladıklarını söyledi.
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Bakan
Derya Yanık,
Kadına
Yönelik
Şiddet İzleme
Komitesi
2021 Yılı
Toplantısına
Başkanlık Etti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2021-2025 dönemini kapsayan 4. Ulusal
Eylem Planı’nın, kadına yönelik şiddetin her biçimiyle mücadeleyi hedeflediğini belirterek,
“Toplumun her kesimini etkileyen bu sorun, muhakkak ki toplumun genel duyarlılığını gerekli
kılmaktadır. Bizim iş birliğimiz ne kadar güçlü olursa, inanıyorum ki şiddetin önlenmesindeki
başarımız da o kadar yüksek olacaktır” dedi.
Bakan Derya Yanık, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı
Dikmen Hakimevi’nde düzenlen, Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi 2021 Yılı 15. Toplantısı’nda
yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetle mücadelenin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de tüm
kurum ve kuruluşlarla birlikte yürütülen ve bakanlık olarak hassasiyetle üzerinde durdukları önemli bir
konu olduğunu söyledi. Şiddetle ilgili birçok araştırmanın, şiddetin neden arttığını sorguladığını ifade
eden Yanık, farklı disiplinlerin yaptığı araştırmaların sorunun farklı yönlerini öne çıkardığını belirtti.
Yanık, “Ancak yaygınlaşan şiddet olaylarının münferit hadiselerle izah edilemeyeceği açıktır, meseleye
daha bütüncül bakmak sorunun çözümü adına büyük önem arz etmektedir.” diye konuştu. Bakan Yanık,
toplumsal düzenin belirleyici ilkesinin adalet olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:
“Adalet, ancak her hak sahibine hakkının teslim edilmesi ile tesis edilebilir. Adalet içeren bir düzen, suç
içeren pek çok fiilin vuku bulmasını önleyebilir. Herhangi bir suç söz konusu olduğunda ise suçun hak
ettiği cezayı bulmasını sağlar, kamu vicdanını rahatlatır ve kamu güvenliği tesis edilir. Yasalar, hangi
eylemlerin suç teşkil ettiğini ve bu suçlara ilişkin yaptırımları ilan ederek adalet mekanizmasını çalıştırır.
Söz konusu ceza maddeleri aynı zamanda caydırıcı işlevler de ortaya koyar. Yasalar bu anlamda devlet
ve toplum arasında önemli sözleşmelerdir.”
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Türkiye’nin insan hakları ve uluslararası
hukuk
çerçevesinde
iç
hukukuna
kazandırdığı 6284 Sayılı Ailenin Korunması
ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair
Kanun’un bu anlamda örnek olduğunu dile
getiren Yanık, şöyle konuştu:
“Kadın ya da erkek, şiddet mağdurlarını
koruyan ve yardım talep edilmesini
kolaylaştıran bu kanun, kabul edildiği
tarihten itibaren birçok insana güvenli bir
liman olmuştur. 6284 sayılı kanunla birlikte,
Anayasa, Türk Ceza Kanunu ve Türk Medeni
Kanunu gibi temel hukuk metinlerimizde
kadın-erkek fırsat eşitliğini sağlayan
ve şiddetle mücadeleyi güçlendiren
düzenlemelerin yapılması, mevzuatta
sağladığımız önemli gelişmelerdendir.
Ülkemizde şiddetle mücadele, Ulusal Eylem
Planlarımızın öncelikli konuları arasında yer
almaktadır. İlki 2007 yılında yürürlüğe giren Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planları
ile kadına yönelik şiddetle mücadeleye özel politikaları uygulamaya devam ediyoruz.”

“Toplumsal huzuru sağlamak adına hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız”
Türkiye’de kadına yönelik şiddetle mücadelenin, kadın-erkek arasında bir çatışma ya da yarış mevzusu
olmadığını vurgulayan Yanık, “Nitekim geçmişten günümüze toplumsal hafızamız da böylesi bir
gerilimden uzaktır. Ortak sorunlarda dünyadaki çoğu ülke, bu sorunların çözümü aşamasında bazı
evrensel normları kabul etmektedir. Buna rağmen her toplum, yaşadığı problemlere çözüm ararken, yine
kendi kültürel değerlerinden beslenmektedir. Bizim milletimiz için de aynı durum söz konusudur.” dedi.
Yanık, kadına yönelik şiddetin, pek çok ülke gibi Türkiye’de de mücadele edilen kritik bir alan olduğuna
dikkati çekti.
Bakan Yanık, “Ancak sunduğumuz çözümlerin, kendi kültürümüzün ve milli-manevi değerlerimizin
karşısında olması mümkün değil. Bu alanda yasa yapıcılar ve içinde bakanlığımızın da yer aldığı bazı
bakanlıklar hakkında öne sürülen manipülatif yaklaşımların farkındayız. Fakat her şeye rağmen her
hak sahibinin hakkını alıncaya kadar yanında olacağımızı, toplumsal huzuru sağlamak adına hiçbir
fedakarlıktan kaçınmayacağımızı da ifade ediyorum.” diye konuştu.
Bakan Yanık, “Ancak sunduğumuz çözümlerin, kendi kültürümüzün ve milli-manevi değerlerimizin
karşısında olması mümkün değil. Bu alanda yasa yapıcılar ve içinde bakanlığımızın da yer aldığı bazı
bakanlıklar hakkında öne sürülen manipülatif yaklaşımların farkındayız. Fakat her şeye rağmen her
hak sahibinin hakkını alıncaya kadar yanında olacağımızı, toplumsal huzuru sağlamak adına hiçbir
fedakarlıktan kaçınmayacağımızı da ifade ediyorum.” diye konuştu.
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Emine Erdoğan
Hanımefendi
ve Bakan Derya
Yanık “Kadına
Yönelik Şiddete
Karşı Uluslararası
Mücadele Günü
Paneli”ne katıldı

Kadına yönelik şiddet olaylarının aktarım diline ilişkin değerlendirme yapan Bakan Derya Yanık, “Şiddet
olayları, mağdurun başına gelen bir durum olarak yansıtılmamalıdır, bu bir suçtur ve mağdur öne
çıkarılmamalıdır. Ayrıca mağdurun kimliği saklanmalı ve mağdur için risk teşkil edecek detaylar deşifre
edilmemelidir. Mağdurun yakınlarını üzecek bir dilden de uzak durulmalı, yaşanan acı hiçbir şekilde
normalleştirilmemeli.” dedi.
Bakan Yanık, her zaman şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket ettiklerine işaret ederek, şiddetle
mücadeleyi, yasalarla birlikte çok boyutlu ve paydaşlı bir sorumluluk alanı olarak gördüklerini söyledi.
Yanık, “Toplumun her kesimini etkileyen bu sorun, muhakkak ki toplumun genel duyarlılığını gerekli
kılmaktadır. Bizim iş birliğimiz ne kadar güçlü olursa, inanıyorum ki şiddetin önlenmesindeki başarımız
da o kadar yüksek olacaktır.” dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, toplantıda yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetle mücadele
konusunda geçen dönemde atılan adımların değerlendirilmesi, kurumlar arası iş birliğinin daha da
artırılması açısından bu çalışmayı önemli bulduklarını söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın
koordinesindeki bu toplantıda, hem bir yılın muhasebesini hem de uygulamadaki görüş ve önerileri
alacaklarını dile getiren Gül, şiddete karşı tedbir alması gereken tüm kurumların aynı masa etrafında
müzakere etmesinin çok anlamlı ve değerli olduğunu vurguladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü
nedeniyle bir araya geldiklerini, kadına karşı şiddetle mücadele konusunda tüm bakanlıklar, kamu
kurum ve kuruluşlarıyla birlikte hareket ettiklerini söyledi. Aynı konuda iki yıl önce de toplandıklarını
dile getiren Bakan Soylu, “O zaman burada tüm paydaşlarla çeşitli konuşmalar yaptık. Bize neler
yapacağımızı, neler yapmamızın gerekli olduğunu, elimizde çok önemli bir kanun olduğunu ve bu
kanun çerçevesinde de bunun sahada yansımalarını, özellikle kadına şiddet meselesinin ülkemize,
medeniyetimize bu toprağın değerlerine, insanımıza, inancımıza, dinimize, kültürümüze, gelenek
ve göreneklerimize, aslında bizden beklentilerle bize uyuşmadığını, yakışmadığını, doğru olmadığını
burada birlikte konuşmuştuk. Her birimizin sorumluluk aldığını da ifade etmiştik.” dedi.

Emine Erdoğan Hanımefendi, Aile ve Sosyal
Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik
Akademisi Güvenlik Araştırmaları Merkezi
Müdürlüğünde düzenlenen “Kadına Yönelik
Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
Paneli”nin açılışına katıldı. Erdoğan, kadına
yönelik şiddetin kolluk kuvvetlerinin en önemli
gündem maddelerinin başında geldiğini, kolluk
kuvvetlerinin varlığının, bir telefon yakınlığında
bulunmalarının kadınlar için önemli bir güvence
olduğunu söyledi:
“Cumhurbaşkanımızla beraber aileyi evlerinde
ziyaret ettik. Bu yaşanan öyle büyük bir acı ki
hiçbir kelime hislerimi tarif etmeye yetmiyor.
Ondan geriye maalesef, kalplerindeki ateşin
hiç sönmeyeceği bir aile kaldı. Gidilemeyecek
bir düğün, hasreti dinmeyecek bir nişanlı
ve arkadaşları kaldı. Geleceğe dair planların,
kurulan hayallerin ilelebet yarım kalacağını
bilmek inanın içimizi çok acıtıyor. Çok sevdiği
kedisi ve sokakta beslediği birçok can da
bu büyük hasretten payını alıyor. İşte, kalbi
böyle iyilik ve sevgiyle dolu bir genç kızımız
hayattan kopartıldı. Bizi en çok dehşete
düşüren, vicdanlarımızda hazmedemediğimiz
şeylerden biri de katilin, kadınları savunmasız
bulduğu için onu seçmiş olmasıydı. Başak
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Emine Erdoğan, Başak Cengiz’in
kılıçlı saldırıda öldürülmesiyle
ilgili, “Başak kızımız hepimizin
evladı, hepimizin kardeşidir.
Onu ve yitirdiğimiz diğer canları
unutmayacağız ve kadınlara kalkan
elleri asla affetmeyeceğiz” dedi.

kızımız hepimizin evladı, hepimizin kardeşidir. Onu
ve yitirdiğimiz diğer canları unutmayacağız ve
kadınlara kalkan elleri asla affetmeyeceğiz.”
Bu mücadelenin tek bir cepheden
verilemeyeceğini vurgulayan Erdoğan, “Şiddeti
toplumumuzun damarlarından temizlemek için
yalnızca bir alana yoğunlaşmak kalıcı bir çözüm
getirmez. Şiddetin kökünü kurutmak hepimizin
el birliğiyle yürüteceği çalışmalara bağlıdır.
Bakanlığımızın koordinasyonunda hazırlanan
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal
Eylem Planı da tam olarak bu kapsayıcılıktadır”
dedi.

“Şiddet, insanlık onurunu zedeleyen
en önemli sorunlardan birisi”
Bakan Derya Yanık, panelde yaptığı konuşmada,
25 Kasım’ın, kadına yönelik şiddetle mücadele
çalışmalarını gözden geçirmek, değerlendirmek
ve yol haritasını güncellemek için aynı zamanda
bir hatırlatma günü olduğunu söyledi. Şiddetin tek
bir biçiminin olmadığını, fiziksel şiddetin yanında
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psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddetin de kişilerin ve toplumların sağlığını tehdit ettiğini vurgulayan
Yanık, “Kimden ve nereden gelirse gelsin, kime uygulanırsa uygulansın şiddet, insanlık onurunu
zedeleyen en önemli sorunlardan birisi ve asla bahanesi yok.” ifadesini kullandı.
Kadına şiddetle mücadele noktasında aralıksız çalıştıklarına işaret eden Yanık, kurumlar ve birimler
arasında koordinasyon ve farkındalık faaliyetlerini özellikle önemsediklerini dile getirdi. Her ay 81 ilde
farklı kurum ve kuruluşlarda görevli kamu personeline, kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimlerinin
verildiğini aktaran Yanık, “Bu kapsamda 2007 yılından itibaren başlatılan eğitimlerle, bugüne kadar
1 milyon 400 bin dolayında er ve erbaşımıza, 75 bin kamu görevlisine, 106 bin din görevlimize, 158
bin sağlık görevlimize, 306 bin kolluk görevlimiz olmak üzere toplam 2 milyonu aşkın kişiye eğitim ve
seminerler verdik.” diye konuştu.
Görevlerinin, hiçbir kadının herhangi bir şiddet türüne maruz kalmadan, yüksek öz güven, yüksek
korunma duygusu içerisinde hayata katılımını sağlamak, sahip olduğu potansiyeli, bilgi ve
tecrübesiyle toplum refahının artırılması için katkı sunabilmesini temin etmek olduğunu ifade eden
Yanık, “Altını çizerek tekrar söylemek istiyorum. Şiddetin hiçbir bahanesi, hiçbir mazereti, gerekçesi
olamaz. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın ifadesiyle, hepimiz şiddeti bir insanlık suçu olarak görüyoruz.
Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi kararlılıkla yürütmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
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Bakan Derya Yanık,
Kadınların Seçme
ve Seçilme Hakkı
Elde Etmelerinin
Yıl Dönümünde
Anıtkabir’i Ziyaret Etti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye’de kadınların seçme ve seçilme hakkı
elde etmelerinin yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir’e ziyarette bulundu.
Bakan Yanık ve beraberindeki heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine
geldi. Mozoleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Yanık, daha sonra beraberindekilerle
merdivenlerde hatıra fotoğrafı çektirdi. Misak-ı Milli Kulesi’nde Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Bakan
Yanık, deftere şunları yazdı:
“Cumhuriyetimizin banisi, Milli Mücadelemizin lideri, Aziz
Atatürk, çalışma arkadaşım olan kadınlarla birlikte Aile ve
Sosyal Hizmetler Bakanı olarak, kadınların seçme ve seçilme
hakkını elde edişinin 87. yılında huzurlarınızdayız.
Bir milletin yeniden doğuşuna olan inancınızla çıktığınız
yol, bugün ‘Güçlü ve Büyük Türkiye’ hedefimize adım adım
ilerlerken bizlere ışık oluyor. Kadınlara seçme ve seçilme
hakkını, medeni olarak nitelenen birçok Avrupa devletinden
daha önce elde etmiş bir milletin ferdi olarak, öncülüğünüzdeki
bu vizyonun takipçisi olmaktan gurur duyuyoruz.
Hükümetlerimiz döneminde, eğitim ve iş hayatında, sosyal ve
kültürel hayatta kadınlara yönelik ayrımcı uygulamalara son
vererek, seçme ve seçilme hakkı önünde oluşturulan fiili ve
hukuki engelleri ortadan kaldırdık.
Zira demokratikleşme süreçleri, ancak kadınların özgür ve adil biçimde yer bulabildiği oranda
değerli ve anlamlıdır. Bu nedenle her bir vatandaşımızın hak ve özgürlüklerini, hiçbir baskıya maruz
kalmadan kullanabilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz.
Bakanlık olarak geliştirdiğimiz yenilikçi hizmet modelleriyle, destek ve teşviklerle kadınların
Türkiye’nin geleceğinde söz sahibi olmasını sağlamakta kararlıyız.
Başta zatıaliniz olmak üzere, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve bize bu toprakları vatan
kılan Milli Mücadelemizin kadın-erkek tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yad ediyorum.”
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Bakan Derya
Yanık, Kadına
Karşı Şiddetle
Mücadele
Dostluk
Maçını İzledi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Galatasaray ile Fenerbahçe kadın futbol
takımları arasında oynanan Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Dostluk Maçı’na ilişkin, “Bugün
bir rekabetin değil, bir dayanışmanın maçını izleyeceğiz. Ezeli iki rakip birlikte bir amaç için
oynamış olacaklar. Bugün Fenerbahçeliler Galatasaraylı, Galatasaraylılar Fenerbahçeli
olacak belki ve böylece güzel bir dostluk maçı olacak.” dedi.
Bakan Derya Yanık, Nef Stadı’nda Galatasaray ile Fenerbahçe
kadın futbol takımları arasında oynanan Kadına Karşı Şiddetle
Mücadele Dostluk Maçını yerinde izledi. Bakanı Yanık,
karşılaşma öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada son
derece anlamlı, güzel bir organizasyon için bir arada olduklarını
söyledi.
Bakan Yanık, “Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık
kampanyasının bir parçası olarak kadın futbolcularımız
dostluk maçı yapacaklar. Biz de büyük zevkle, büyük bir
memnuniyetle bu maçı izlemeye geldik. Bu çalışmaya destek
veren arkadaşlarımızla bir arada maçı izleyeceğiz. Ben hem
Galatasaray hem Fenerbahçe futbol kulübümüze, çok kıymetli
başkanlarına, bu çalışmayı hayata geçiren, emeği geçen kim
varsa hepsine ve tabii ki öncelikli olarak da futbolcularımıza çok
çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
Bakan Yanık, “Bu her ne kadar bir farkındalık çalışmasıysa da aslında bir tarafında da genel olarak
sporda ama özellikle futbolda hem dilin daha zarif, daha nezih tutulması, kadına yönelik şiddet ya da
birtakım cinsiyetçi ifadelerden kurtulacak bir dilin geliştirilmesi noktasında da çok önemli olacağını
düşünüyorum’’ ifadelerini kullandı. Kadına yönelik şiddet konusunda, çocuklarla ilgili yaptıkları her
çalışmada basının en önemli paydaşlarından biri olduğunu vurgulayan Bakan Yanık, sözlerini şöyle
tamamladı:
‘’Hem mesajlarımızın ulaştırılması hem mesajların bize ulaşması bakımından kamuoyuyla aramızda
iletişim kuran bağ olarak basının katkısı, yardımı yadsınamaz. Tekrar maçımızın hayırlı olmasını ve
güzel, dostça, fair play çerçevesinde geçmesini ümit ediyorum ve öyle olacağından hiç kuşkum yok.
Bugün bir rekabetin değil, bir dayanışmanın maçını izleyeceğiz. Ezeli iki rakip birlikte bir amaç için
oynamış olacaklar. Bugün Fenerbahçeliler Galatasaraylı, Galatasaraylılar Fenerbahçeli olacak belki ve
böylece güzel bir dostluk maçı olacak.”
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Emine Erdoğan
Hanımefendi
ile Bakan Derya
Yanık, Kadın
Milletvekilleriyle
Bir Araya Geldi
Emine Erdoğan, “Türk kadınının güçlü karakteri, Milli Mücadele’nin de lokomotifi olmuştur.
İstiklal Harbi’mizin kadın kahramanlarının her biri başlı başına bir destandır. Türk kadınına
has bu milli karakter on yılların, yüzyılların birbirine eklenmesiyle oluşan büyük bir manevi
mirastır. Türk kadınının güçlü bir aklı, güçlü bir yüreği ve güçlü bir maneviyatı vardır.” dedi.
Emine Erdoğan Hanımefendi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Kadın Kolları
tarafından, 5 Aralık Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 87. yıl dönümü kapsamında,
AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen öğle yemeğinde, kadın milletvekilleriyle bir araya geldi. Burada
yaptığı konuşmada Emine Erdoğan, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının 87 yıl önce, birçok Avrupa
ülkesinden çok önce tanındığını anımsattı.

Bakan Derya Yanık, programda yaptığı konuşmada, hayatını kaybeden eski Turizm ve Devlet Bakanı
Güldal Akşit’e Allah’tan rahmet dileyerek, Akşit ile bir anısından bahsetti.

Anadolu kadınının, ticaret hayatında önemli aktörlerden olduğu gibi, sosyal konulara eğilmesiyle
de öncü işler ortaya koyduğunu anlatan Emine Erdoğan, “Öyle ki yetim çocuklardan, yaşlıların
himayesine kadar, toplumsal sorunlara eğilmişler. Bunlar, kurgu bir kitaptan alıntı değil,
medeniyetimizin bizatihi kendisidir. Türk kadınının güçlü karakteri, Milli Mücadele’nin de lokomotifi
olmuştur. İstiklal Harbi’mizin kadın
kahramanlarının her biri başlı başına
bir destandır. Türk kadınına has bu
milli karakter on yılların, yüzyılların
birbirine eklenmesiyle oluşan büyük
bir manevi mirastır. Görüyoruz ki bu
miras nesilden nesle aktarılıyor. 15
Temmuz darbe girişiminin yaşandığı
gece kadınların akın akın sokaklara
çıkması ve insanüstü mücadelesi bu
aktarımın bir sonucudur. Kısacası,
Türk kadınının güçlü bir aklı, güçlü bir
yüreği ve güçlü bir maneviyatı vardır”
ifade etti.

Bakan Yanık, 5 Aralık 1934’te 2598 sayılı kanun ile kadınların milletvekili seçilmelerinin önünün açıldığını
anımsattı ve şöyle konuştu:

Salonda hazır bulunan kadronun, kadınların demokratik süreçlere katılımı adına çok büyük başarı
hikayeleri yazan, bu hakkın hakkıyla kullanılması için mücadele eden bir kadro olduğunu dile getiren
Bakan Yanık, bu kadronun Türkiye’de kadın mücadelesini belli grupların, çevrelerin uhdesinde kalmaktan
kurtarıp, toplumun her kesimine yayan, gerçek bir mücadeleye dönüştüren kadınlardan oluştuğunu
ifade etti. Türkiye’de girmedik ev, dokunmadık gönül bırakmama hedefiyle çıktıkları yolda durmadan
çalıştıklarını vurgulayan Bakan Yanık, “Nihayetinde AK Parti’nin tarihe nakşettiği başarı hikayesinde
büyük pay, ki burada bulunan kimse buna itiraz etmeyecektir, kadınlarındır ve kadın kollarımızındır.” diye
konuştu.

“Hep vurgularız, ‘Birçok Avrupa ülkesinden çok önce biz bu hakkı elde ettik, siyasal haklar anlamında çok
önemli bir eşik atlattık.’ diye. Fakat bu eşik sadece bir grup kadın için aşılmıştı 1934’te. 1935 seçimlerinde
ilk kez kadınlar seçime katılarak parlamenter sıfatıyla Mecliste yerlerini aldılar ama burada sizlerin çok iyi
bildiği üzere bu hakkın tam anlamıyla kullanımı 2013 yılında yasağın kaldırılması, 2015 seçimlerinde de
ilk kez başörtülü milletvekili adaylarımızın seçim listelerine girmeleriyle mümkün olmuştur.”
Bakan Yanık, 2013’te yasağın kaldırılmasına kadarki süreçte epey ter döküldüğünü, epey kavga verildiğini
aktararak “Bu kavganın mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız. Allah razı olsun. Merve Hanım’ın Meclise ilk
girdiği günü ben hala çok iyi hatırlıyorum ve eminim hiç kimsenin hafızasından da çıkmayacaktır.” dedi.
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Bakan Derya
Yanık, Kadınların
Kooperatifler Yoluyla
Güçlendirilmesi Projesi
Açılış Toplantısı’na
Katıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kadınların Kooperatifler Yoluyla
Güçlendirilmesi Projesi kapsamında mevcut kadın kooperatiflerinin aralarındaki işbirliğini
kolaylaştırmak amacıyla web portalı oluşturmayı planladıklarını belirterek, “Portalda
kooperatifler ile ilgili tanımlar, istatistikler, mevzuat ve politika dokümanları sunacağız.
A’dan Z’ye bir kooperatifin ihtiyaç duyduğu hizmetler için başvuru mekanizmaları, kadın
kooperatiflerinin mevcut durumu, iletişim bilgileri, ürün ve hizmet katalogları ve e-ticaret
satış linklerine de bu portalda yer vereceğiz” dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev
sahipliğinde
gerçekleştirilen
Kadınların
Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi
açılış toplantısında konuşan Bakan Derya
Yanık, kooperatiflerin dünya genelinde 280
milyon kişiye istihdam sağladığını, bu oranın
çalışan nüfusun yaklaşık yüzde 10’una tekabül
ettiğini, Türkiye’de de benzer biçimde yaklaşık
85 bin kooperatif ve 8 milyonu aşkın kooperatif
ortağı bulunduğunu ifade etti.
Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi için
yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Yanık,
bu projenin kadın kooperatifleri çalışmalarına
ivme kazandıracağını dile getirdi. Yanık, Aile ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman
Bakanlığının faydalanıcı olarak konumlandığı
proje ile kadın kooperatiflerinin teşvik edilmesi
ve desteklenmesine yönelik çalışmaların
süreceğini ifade etti.
Yanık, projenin kadın kooperatiflerinin yaşadığı
sorunlara çözüm üretecek ve ileriye dönük
projeksiyonlar sağlayacak şekilde planlandığını
ve 5 ana unsurdan oluştuğunu kaydetti. Bakan
Yanık, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

“İlk olarak Eğitim İhtiyaç Analizi. Eğitim İhtiyaç Analizi ile
yasal düzenlemeler, kurumsal destek mekanizmaları, iyi
uygulamalar ve yenilikçi alanlar, kadının güçlenmesi gibi
konularda kooperatif kurma ya da kooperatif ortağı olma
potansiyeli olan 3 bin 500 kadına ve kooperatif ortağı
olan 1500 kadına ve 3 bin üye erkeğe yönelik eğitimler
planlıyoruz. Kooperatif ortağı olan kadınların ihtiyaçlarını
gözeterek kooperatif hukuku, sorumluluk ve yükümlülükler,
sosyal güvenlik, muhasebe, markalaşma, e-ticaret ve
benzeri alanlarda periyodik olarak ürün geliştirme desteği
sunacağız. Kurumsal kapasite geliştirme hedefimiz
doğrultusunda ilgili kamu kurumları, üniversiteler ve sivil
toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan 350 kişiye
‘kadın ve kooperatifleşme’ eğitimleri vereceğiz. Farkındalık
geliştirme başlığı altında çeşitli toplantılar ile basılı ve görsel
materyaller oluşturuyoruz.”
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İki başarılı kadın kooperatifi kısa filmi, kooperatif çalışmalarına ilişkin tanıtım ve bilgilendirme filmleri
ile kooperatifleşme konulu bir ka mu spotu hazırlanacağını dile getiren Bakan Derya Yanık, proje
tamamlandığında ise büyük bir panayır ya da fuar benzeri etkinlikle kadın kooperatifleri haftasını
kutlamak istediklerini belirtti.

“Kendi ‘Kadın kooperatifleri ekosistem modelimizi’ geliştireceğiz”
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yanık, bilimsel ve teknik çalışmalar alanında, Türkiye’de kadın
kooperatiflerinin ortak sayıları ve çalışma alanlarına ilişkin haritalandırma yapacaklarını ifade ederek,
“Bu çalışmadan hareketle iyi uygulamalar ve yenilikçi alanlar araştırmasını gerçekleştireceğiz. Bu
araştırma ile özellikle kadın kooperatiflerinin karşılaştığı sermaye azlığı ile birlikte ortaya çıkabilen
ürün geliştirme, satış ve pazarlama, markalaşma ve iş birliği kurma gibi ihtiyaçları gidermek için
dünyada nasıl çalışmalar yapıldığını inceleyeceğiz. Böylece kendi ‘Kadın kooperatifleri ekosistem
modelimizi’ geliştireceğiz.” dedi.
Projenin çok önemli bir hedefinin de
kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğini
geliştirmek olduğunu anlatan Yanık,
proje illerinde ilgili kamu kurumları,
yerel yönetimler, üniversiteler, sivil
toplum kuruluşları, özel sektör ve kadın
kooperatiflerinin bir araya getirilerek yerel
paydaş toplantıları düzenleyeceklerini
kaydetti.
Proje
kapsamında
mevcut
kadın
kooperatiflerinin aralarındaki iş birliğini
kolaylaştırmak amacıyla web portal
oluşturmayı
planladıklarını
aktaran
Yanık, “Portalda kooperatifler ile ilgili
tanımlar, istatistikler, mevzuat ve politika
dokümanları sunacağız. A’dan Z’ye bir
kooperatifin ihtiyaç duyduğu hizmetler
için başvuru mekanizmaları, kadın
kooperatiflerinin mevcut durumu, iletişim
bilgileri, ürün ve hizmet katalogları ve
e-ticaret satış linklerine de bu portalda yer vereceğiz. Yani artık kooperatif üyesi kadınlarımız derli
toplu bir şekilde herkes tarafından kolayca erişilebilen bir internet sitesi yardımıyla ürünlerini hem
iç hem de dış pazarlara sunabilecekler” diye konuştu.
Programda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kırsal alanda kadınlara yönelik
yaptıkları çalışmalarda diğer kurum ve kuruluşlarla iş birlikleri yürüttüklerini dile getirerek, “Bu
kapsamda 2018 yılında; Bakanlığımız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı
ortaklığında ‘Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İş birliği Protokolü’nü imzaladık. Kadın
Kooperatifçiliği konusunda sahada üç Bakanlık aktif olarak çalışmalarda yer aldık. Bu yılın temmuz
ayında protokolü yenileyerek, çalışmaların sürdürülebilir olmasını sağladık. Geldiğimiz noktada;
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi sayısını 49’dan 137’ye yükselttik” diye konuştu.
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“Kooperatifçilik alanında, toplam 8 bin kadın ve erkeğe farklı düzeylerde
eğitim vereceğiz”
Bakan Pakdemirli, proje ile hedef gruplara yönelik eğitimler, farkındalık artırma faaliyetleri, kurumsal
kapasiteyi geliştirmeye yönelik eğitimler, bilimsel-teknik çalışmalar, koordinasyon ve iş birliği
faaliyetlerinin yapılmasının planlandığını dile getirdi. Pakdemirli, “Bu kapsamda kooperatifçilik
alanında, toplam 8 bin kadın ve erkeğe farklı düzeylerde eğitim vereceğiz” diye konuştu.
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Bakan Derya
Yanık:
“510 yeni
kadın
kooperatifi
kurulmasına
aracılık
ettik”
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadın kooperatifleri kapsamında farkındalık
oluşturmak ve kadınlar için kooperatifleşmeyi teşvik etmek amacıyla 2012 yılından bu
yana çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “810 çalıştay, eğitim ve bilgilendirme
toplantılarıyla toplamda 39 bin kişiye ulaştık. Ayrıca, 510 yeni kadın kooperatifi kurulmasına
aracılık ettik. Yürüteceğimiz yeni çalışmalar ve faaliyetlerle kadın girişimciliği ve istihdamını
daha da arttırmayı hedefliyoruz. Kooperatifler, kadın istihdamı alanında ciddi bir atılım
sağlayacak” dedi.
Kooperatiflerin bütün dünyada istihdamı arttıran ve ekonomileri büyüten büyük bir etkisi olduğunu kaydeden
Bakan Yanık, “Dünya genelinde etkili bir istihdam mekanizması olan kooperatifler Türkiye’de de giderek
yaygınlaşıyor. Kadınlar, kooperatif faaliyetleriyle, kendi işini kurmak için önemli fırsatlar yakalıyor. Biz de Bakanlık
olarak kadın kooperatifleri kapsamında farkındalık oluşturmak ve kadınlar için kooperatifleşmeyi teşvik etmek
amacıyla 2012 yılından bu yana çeşitli çalışmalar yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.
Bakan Derya Yanık, Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programında ‘Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi’
hedefine yer verildiğini hatırlatarak, “Bakanlık olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile işbirliği
sağlayarak ‘Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü’nü yürürlüğe koyduk. 81 İlimizde ‘Kadın
Kooperatifleri Çalışma Grupları’ oluşturarak yıllık faaliyet
planları hazırlayıp uyguluyoruz. Faaliyet planlarında;
atölye çalışmaları ve seminerlere yer verdik, kooperatif
ziyaretleri ile bilgi, deneyim paylaşımını ve görüş
alışverişlerini sağladık” şeklinde konuştu.
Üçlü Protokolde yer alan hedefler ve Cumhurbaşkanlığı
İcraat Programları kapsamında bölgesel buluşmalar
gerçekleştirdiklerini de vurgulayan Bakan Yanık, bu
buluşmalarla kadın kooperatifleri arasında iletişimi
geliştirmeyi, yerel yönetimlerin kadın kooperatiflerinin
desteklenmesi konusunda farkındalıklarını arttırmayı
ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmayı hedeflediklerini
söyledi.
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Bakan Derya Yanık, “Gerçekleştirdiğimiz 10 bölgesel buluşma ile 3 binden fazla kişiye ulaştık. Ayrıca
kadınlara kooperatifçilik konusunda yol gösterecek, rehber niteliğinde broşürler hazırlayarak 81 ilimize
dağıttık. Bugüne kadar 810 çalıştay, eğitim ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdik. Gerçekleştirilen
faaliyetlerle toplamda 39 bin kişiye ulaştık. Ayrıca, 367 kooperatifi ziyaret ettik, 510 yeni kadın kooperatifi
kurulmasına aracılık ettik” ifadelerini kullandı.
Bakanlık koordinasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde ‘Kadınların Kooperatifler Yoluyla
Güçlendirilmesi Projesi’ni hayata geçirdiklerini kaydeden Bakan Yanık, proje ile kadınların işgücüne
katılımının arttırılmasına katkı sunmayı ve kadın kooperatiflerini teşvik etmeyi hedeflediklerinin altını
çizdi.
Öte yandan, kooperatifçiliğin, eylem planları ve protokollerin ötesinde kanunda yapılan ilave
düzenlemelerle de yapısal bir değişiklik ve gelişim fırsatı yakaladığını vurgulayan Bakan Derya Yanık,
“26 Ekim tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenlemelerle, kadın ve engelli kooperatiflerine özel kolaylıklar
sağlanarak kuruluş ve faaliyet aşamalarında ödenen tescil ve ilan ücretleri, ticaret odasına ödenen
kayıt ücretleri, yıllık ve munzam aidat ödemeleri kaldırılmıştır. Bu muafiyetlerin kadınların başlangıç
aşamasında yaşadıkları finansal sorunların çözümüne katkı sağlayacağına ve kadın kooperatiflerinin
gelişimini destekleyeceğine inanıyorum” dedi.
Bakan Yanık, “Yürüteceğimiz yeni çalışmalar ve faaliyetlerle kadın girişimciliği ve istihdamını daha da
arttırmayı hedefliyoruz. Kooperatifler, kadın istihdamı alanında ciddi bir atılım sağlayacak” şeklinde
konuştu.

Aile ve Sosyal
Hizmetler
Bakanlığı,
Kadına Yönelik
Şiddet ve
Covid-19
Salgınının
Etkilerini
Araştıracak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadına yönelik şiddeti tüm boyutları ile ele
almak, kanıta dayalı etkin mücadele politikaları geliştirmek ve kurumsal başvuru
mekanizmalarının sunduğu hizmetleri güçlendirmek amacıyla ‘Kadına Yönelik Şiddet ve
Covid-19 Salgınının Etkileri Araştırması’ yapacak.
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2008 ve 2014 yıllarında ‘Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet’ ile 2014 yılında ‘6284 sayılı Kanunun
Uygulanmasına Yönelik Etki Analizi’ saha araştırmalarını gerçekleştiren Bakanlık, ‘Önleme, Müdahale ve
Politika Boyutlarıyla Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet ve Covid-19 Salgınının Etkileri’ni araştıracak.
Araştırma kapsamında kamuoyunun, kamu görevlilerinin, medya mensuplarının, akademisyenlerin ve Sivil
Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri gibi farklı hedef gruplarının, kadına yönelik şiddet ve kadının statüsüne
ilişkin tutumu, algısı ve farkındalıkları değerlendirilecek. Ayrıca, Covid-19 salgınının kadına ve hane içindeki
durumuna etkisi de araştırılacak.
Araştırmada, haklarında 6284 sayılı kanun kapsamında tedbir kararı bulunan kadınlar ve erkeklerin
kanunun uygulanması, kurumsal hizmetlere ilişkin görüş ve düşünceleri sorulacak, kanunun
uygulanması sürecinde görev alan uzmanların katkılarına yer verilecek.
Araştırma sonucunda kamuoyunun kadına yönelik şiddete neden olan temel sorunların ve
risklerin belirlenerek farkındalığın arttırılması, şiddetle mücadeleye kamuoyunun azami desteğinin
sağlanması, 6284 sayılı Kanunun uygulama süreçlerinin ve kurumsal hizmetlerinin güçlendirilmesi
hedefleniyor.
2022 yılı son çeyreğinde tamamlanması planlanan araştırma ile kadına yönelik şiddet olgusunun
farklı boyutlarına ilişkin veriler elde edilecek, illerin ve bölgelerin şiddet riski haritalaması yapılacak.
Araştırmanın tamamlanmasının ardından sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacak.
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İhtiyaç
Sahiplerine
Isınma
Yardımı
Kapsamında
“Doğal Gaz”
Desteği
Sağlanacak
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Yakacak Ve
Elektrik Yardımları
Kapsamında İhtiyaç
Sahibi Vatandaşlara
Kış Boyunca
Toplamda
2,5 Milyar TL Destek
Verilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “İhtiyaç sahibi ailelerin ısınma ihtiyacının
giderilmesinde hem çevreye katkısı hem de daha kolay ve erişilebilir bir ısınma aracı
olması açısından kömür için verdiğimiz sosyal yardımı doğal gaz için de vereceğiz” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kış mevsimi boyunca ihtiyaç sahibi
vatandaşların yakacak ve elektrik giderlerine destek olmak için toplamda 2,5 milyar TL
yardım vereceklerini açıkladı.

Bakan Derya Yanık, sosyal yardımlar bakımından, temelde engelli, yaşlı, kadın ve çocuk başlıklarında
ihtiyaçların karşılanmasına yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Yeni yılda da ihtiyaç sahiplerine yönelik yakacak yardımlarının süreceğini belirten Bakan Yanık,
şunları kaydetti:

Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için desteklerin düzenli bir şekilde sürdüğünü bildirerek,
özellikle kış mevsimi boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklere ayrı özen gösterdiklerini
kaydetti.

“Bu kapsamda ısınma gideri olarak kömür yardımı veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bu yıl
1,8 milyar lira değerinde kömür desteği sağlandı. Önümüzdeki süreçte bu yardımları doğal gaz
desteğiyle sürdüreceğiz. Böylece sadece kömür değil doğal gaz desteği de sağlamış olacağız.
Isınma yardımı kapsamında doğal gaz yardımı sağlanmasına ilişkin hazırlıklar tamamlandı. Enerji
Bakanlığı ile Bakanlığımız arasında çalışma yapıldı. Bazı bölgelerde sadece kömürle ısınma değil
doğal gaz altyapısı da söz konusu. İhtiyaç sahibi ailelerin bu ihtiyacının giderilmesinde hem çevreye
katkısı hem de daha kolay ve erişilebilir bir ısınma aracı olması açısından kömür için verdiğimiz
sosyal yardımı doğal gaz için de vereceğiz.”

1,6 milyar TL değerinde yakacak yardımı

Bakan Yanık, uygulamaya geçtiğinde bu yardımların, diğer sosyal yardımlar gibi Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakıfları ve e-Devlet aracılığıyla yapılacağını bildirdi.

Kış ayları boyunca yapılacak yakacak dağıtım işlemlerinin maliyetinin 40 milyon TL olduğunu
kaydeden Bakan Yanık, “Tüm Türkiye’de bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız
aracılığıyla hızlı ve etkin bir şekilde ihtiyaç sahiplerimize bu dağıtımı gerçekleştireceğiz.” dedi.

Bakan Yanık, yakacak yardımı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar için Türkiye Kömür İşletmeleri
Kurumu’ndan kömür tahsis ederek dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirtti.
Önümüzdeki kış mevsiminde yakacak ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çalışmalarını
sürdürdüklerini ifade eden Bakan Yanık, toplam değeri 1,6 milyar TL’ye ulaşan kömür dağıtacaklarını
bildirdi.
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Elektrik Tüketim Desteği 6 Milyar TL’ye Ulaştı

Aralık Ayında
Dört Nakdi
Sosyal Destek
Programı
ile Yaklaşık
106 Milyon TL
Ödeme Yapıldı

Elektrik Tüketim Desteğinde 2019’dan bugüne kadar yapılan yardımın 6 milyar TL’ye ulaştığına
dikkat çeken Bakan Yanık, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın elektrik faturalarına destek oluyoruz.
Kasım dahil önümüzdeki 4 ayda bu kapsamda yaklaşık 920 milyon TL elektrik tüketim desteği
vereceğiz” dedi.
Kış mevsimi boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara desteklerinin süreceğinin altını çizen Bakan
Yanık, “Önümüzdeki kış günlerinde yakacak ve elektrik yardımları kapsamında ihtiyaç sahibi
vatandaşlarımıza 2,5 milyar TL destek vereceğiz” açıklamasında bulundu.
Bakan Yanık, yakacak ve elektrik yardımından faydalanmak isteyen ihtiyaç sahiplerine şu bilgileri
verdi:
“İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, yakacak yardımına e-Devlet üzerinden başvurabilecek. Diğer yandan
Elektrik Tüketim Desteği’ni ise düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ailelerimize hali
hazırda veriyoruz. Herhangi bir kuruma başvuru yapmalarına gerek yok. Sadece kimlik kartları ve
elektrik faturaları ile PTT şubelerine gitmeleri yeterli olacak” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aralık ayında 4 nakdi sosyal destek programı
ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaklaşık 106 milyon TL ödeme yapacaklarını bildirdi.
Bakan Yanık, Aralık ayı içerisinde gerçekleşecek nakdi sosyal yardım ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Doğal Gaz
Yardımı
Hayata
Geçiriliyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, doğal gaz yardımına ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, PTT,
Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), Türkiye Doğalgaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR),
Başkent Doğalgaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Bakanlığı ile işbirliği içerisinde
gerçekleştiriliyor. Söz konusu yardım programına ilişkin Aralık 2021’de Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı, BOTAŞ, GAZBİR ile doğalgaz desteği hakkında toplantı yapıldı. Bu doğrultuda yardım hak
sahipliğine yönelik kriterlere ilişkin fizibilite çalışmaları devam ediyor.

Bakan Yanık, Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Nakdi Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yardım, Muhtaç
Asker Çocuklarına Yardım ve Öksüz Yetim Yardımı kapsamında yapılacak ödemelerin bugün itibarıyla
başlayacağını bildirdi.

Eşi vefat eden ihtiyaç sahibi kadınlara yaklaşık 64,3 milyon TL destek
Eşi vefat eden ve yardıma muhtaç kadınların yanında olmaya devam ettiklerini belirten Bakan Yanık,
“İhtiyaç sahibi kadınlara bu kapsamda toplamda 64,3 milyon TL destek sağlayacağız” diye konuştu.

İhtiyaç sahibi asker ailelerine destek
Bakan Yanık, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların aileleri ile çocuklarına 2 ayrı
sosyal yardım programı ile destek verdiklerini belirterek, ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına toplamda
yaklaşık 25,1 milyon TL yatıracaklarını söyledi.

İhtiyaç sahibi öksüz ve yetimler için yaklaşık 16,6 milyon TL ödeme
Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş, 18 yaş altındaki ihtiyaç sahibi çocuklar için de destekte
bulunduklarını kaydeden Bakan Yanık, bu kapsamda toplamda 16,6 milyon TL’nin hak sahiplerinin
hesaplarına yatırılacağını kaydetti.
Nakdi sosyal yardım ödemelerinin 28 Aralık’a kadar hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını belirten
Bakan Yanık, “Aralık ayında 4 nakdi sosyal destek programı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaklaşık 106
milyon TL ödeme yapacağız. Hak temelli, hesap verilebilir, nesnel kriterlere bağlı ve sürdürülebilir bir
sosyal yardım anlayışıyla politikamızı üretmeye ve hizmetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.
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35 Sosyal
Dayanışma
Merkezi (Sodam)
İle Roman
Vatandaşların
Mesleki Ve Kişisel
Gelişimlerine Katkı
Sağlanıyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya
Yanık, Sosyal Dayanışma Merkezleri’nde
(SODAM) bugüne kadar 327 bin Roman
vatandaşın mesleki ve kişisel gelişimlerine
katkıda bulunduklarını açıkladı.
Sosyal Dayanışma Merkezleri’ni özellikle Roman
vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde
açtıklarını ifade eden Bakan Yanık, “Hali hazırda
faaliyet gösteren 35 SODAM’ımızda özellikle
ihtiyaç sahibi kadınlarımızın sosyal gelişimlerine
katkıda bulunabilecek ortamları oluşturuyoruz”
dedi.
Bakan Yanık, SODAM’larda Roman
vatandaşların psikososyal, sosyokültürel,
mesleki, sanatsal ve kişisel gelişimlerine katkıda
bulunacak çeşitli kurs ve eğitim programları
düzenlediklerini ifade etti.

Kuaförlükten terziliğe kadar
birçok kurs bulunuyor
SODAM’larda, Halk Eğitim Merkezlerinden
gelen usta öğreticiler tarafından eğitimler
verildiğinin altını çizen Bakan Yanık,
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255 Aile Destek
Merkezi İle 2,6
Milyon Kadının
Mesleki ve Kişisel
Gelişimlerine
Katkıda
Bulunuldu
“35 Sosyal Dayanışma Merkezimiz (SODAM)
ile Roman vatandaşlarımızın mesleki ve kişisel
gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Merkezlerimizde
kuaförlük, terzilik, aşçılık, okuma-yazma, halı
dokumacılığı gibi kurslar düzenliyoruz. Kurs
sonrasında, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika
veriyoruz. Ayrıca müzik, resim başta olmak üzere
kültürel, sosyal ve sportif kurslar da bulunuyor.
Bugüne kadar 327 bin Roman vatandaşımız
SODAM’larımızdan faydalandı” dedi.
Bakan Yanık, merkezlerde en fazla el sanatları,
kuaförlük ve giyim(dikiş-nakış) kurslarının
uygulandığının bilgisini verdi.

Merkezlerde kreş imkânıda
bulunuyor
SODAM’larda kişisel gelişim kurslarının yanı eğitim
çalışmalarının da olduğuna dikkat çeken Bakan
Yanık, “Bakanlık uzmanlarımızın katılımı ile aile
içi iletişim, sağlıklı beslenme, çocuk hakları gibi
eğitim programları, konferanslar ve seminerler
düzenliyoruz” ifadelerini kullandı.
Bakan Yanık, SODAM’lardan daha fazla kadının
faydalanabilmesi için ayrıca kreş imkânlarının da
olduğunu bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya
Yanık,terörle mücadele edilen bölgelerdeki
kadınlara Aile Destek Merkezleri (ADEM) ile
destek verdiklerini belirterek, “255 aktif
Aile Destek Merkezimiz ile bugüne kadar
2,6 Milyon kadınımızın mesleki ve kişisel
gelişimlerine katkıda bulunduk” dedi.
ADEM’ler hakkında açıklamalarda bulunan
Bakan Yanık, merkezlerde kadınlara yönelik
psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel
yönden gelişimlerine katkıda bulunan kurs
ve eğitimler verildiğini söyledi.
Bakan Yanık, Aile Destek Merkezlerini
terörden etkilenen bölgeler başta olmak
üzere dezavantajlı grupların ve mevsimlik
tarım işçilerinin yoğun yaşadığı yerlerde
açmaya özen gösterdiklerini ifade etti.

En fazla kurs el sanatları,
kuaförlük ve giyimde
ADEM’lerde kadınlara yönelik verilen
eğitimlere ilişkin detayları paylaşan Bakan
Yanık,“Merkezlerimizde en fazla el sanatları,
kuaförlük ve giyim kursları rağbet görüyor.
Bunlara ek olarak Halk Eğitim Merkezlerinden
gelen usta öğreticiler tarafından terzilik,

aşçılık, bilgisayar, okuma-yazma, halı
dokumacılığı, yabancı dil, yağlı boya, satranç
kurslarının yanı sıra müzikal, kültürel, sosyal ve
sportif kurslarımız da bulunuyor” dedi.
Bakanlık olarak milli ve manevi değerlerin
güçlendirilmesine önem verdiklerini belirten
Bakan Yanık, “Aile odaklı hizmetlerimizi
sürdürüyoruz. Bu doğrultuda ADEM’lerimizde
kadınlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerinin
yanı sıra aile içi iletişim, temel afet bilinci, sağlıklı
beslenme ve çocuk haklarına ilişkin eğitimlerimiz
de bulunuyor. Ayrıca daha fazla kadınımızın bu
eğitimlerden faydalanması için merkezlerimizde
kreş imkânı da sağlıyoruz” açıklamasında
bulundu.
ADEM’lerin toplumsal entegrasyonun
sağlanmasında önemli rol oynadığına da dikkat
çeken Bakan Yanık, “Güvenlik güçlerimiz terörle
mücadeleyi içeride ve dışarıda etkin bir şekilde
sürdürürken biz de Bakanlık olarak bölgedeki
kadınlarımıza sahip çıkıyoruz. Tüm Türkiye’de
bulunan 255 aktif Aile Destek Merkezimiz ile de
bugüne kadar 2,6 milyon kadınımızın mesleki ve
kişisel gelişimlerine katkıda bulunduk” ifadelerini
kullandı.
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Merkezlerde kreş imkânı da bulunuyor
Bakanlık olarak milli ve manevi değerlerin güçlendirilmesine önem verdiklerini belirten Bakan Yanık,
“Aile odaklı hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bu doğrultuda ADEM’lerimizde kadınlarımızın mesleki ve
kişisel gelişimlerinin yanı sıra aile içi iletişim, temel afet bilinci, sağlıklı beslenme ve çocuk haklarına
ilişkin eğitimlerimiz de bulunuyor. Ayrıca daha fazla kadınımızın bu eğitimlerden faydalanması için
merkezlerimizde kreş imkânı da sağlıyoruz” açıklamasında bulundu.
ADEM’lerin toplumsal entegrasyonun sağlanmasında önemli rol oynadığına da dikkat çeken Bakan
Yanık, “ Güvenlik güçlerimiz terörle mücadeleyi içeride ve dışarıda etkin bir şekilde sürdürürken
biz de Bakanlık olarak bölgedeki kadınlarımıza sahip çıkıyoruz. Tüm Türkiye’de bulunan 255 aktif
Aile Destek Merkezimiz ile de bugüne kadar 2,6 milyon kadınımızın mesleki ve kişisel gelişimlerine
katkıda bulunduk” ifadelerini kullandı.

İstihdam
Faaliyetlerine
Yönelik Aralık
Ayındaki
Sosyal Yardım
Desteği Devam
Ediyor

Aralık Ayına
İlişkin Yaşlı Ve
Engelli Aylıkları
Hesaplara
Yatırıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aralık ayına ilişkin yaşlı ve engelli
aylıklarının hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu.
Bakan Yanık, Aralık ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarının ödemeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Aralık ayı içerisinde 640 milyon TL tutarında yaşlı aylığı yardımında bulunacaklarını kaydeden
Bakan Yanık, ödeme dönemi içerisinde 495 milyon TL de engelli aylığı ödemesi yapacaklarını
ifade etti. Yaşlı ve engelli aylıkları kapsamında 1,13 milyar TL’yi aşan bir ödeme yapacaklarının altını
çizen Bakan Yanık, “Aralık ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin
tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım programlarından yararlanan
vatandaşlara yönelik sosyal yardım/istihdam bağlantısının kurulması noktasında
destek veriyor.

Ödemelerin PTT aracılığıyla yapılacağını anımsatan Bakan Yanık, talep edilmesi halinde aylıkların
hanelere teslim edilebileceğinin bilgisini verdi.

Bu kapsamda çalışabilir olduğu tespit edilen sosyal yardım yararlanıcılarının bilgileri Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca (SYDV) bilişim sistemi üzerinden İŞKUR’a aktarılıyor ve
istihdam imkânları hakkında bilgilendiriliyor. Bu kişiler İŞKUR tarafından iş başı eğitimlerine,
meslek edindirme kurslarına, toplum yararına çalışma programlarına ve açık işlere yerleştiriliyor.

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

Bu doğrultuda Aralık ayında düzenli sosyal yardımlardan yararlanan çalışabilir durumdaki 18.817
kişi istihdam faaliyetlerine yönlendirilmek üzere SYDV’lerce İŞKUR sistemine kaydedildi.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli olarak sosyal yardım programları
geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin
katılımı ile bağımsız bir şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata
her alanda engelli ve yaşlılarımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.
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Sosyal
Yardım
Başvuruları
Artık
e- Devlet
Üzerinden

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ihtiyaç sahibi
vatandaşların gereksinimlerinin karşılanması noktasında
çeşitli sosyal yardım programları yürütmeye devam ediyor.
Yardım programlarına ilişkin başvurular her il ve ilçede
kurulu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığı
ile yürütülürken başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden
de yapılmaya devam ediyor. 15 Ekim 2021 tarihinde
uygulamaya geçirilen e-Devlet Kapısı üzerinden sosyal
yardım başvuru hizmetine ilişkin 2021 Aralık ayı itibarıyla
başvurusunu gerçekleştiren vatandaşların sayısı 1.126.221
kişiye ulaştı.
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Vefat
Yardımı
Programı
Başlatılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından uygulanacak Vefat
Yardımı programında sona gelindi. Vefat Yardımı ile yakını/yakınları vefat etmiş ve 3294 sayılı Kanun
kapsamında olan hanelerin zor zamanlarında acil ihtiyaçlarına destek olunması amaçlanıyor. Bu
doğrultuda vefat yardımı programının en kısa sürede hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar tüm hızıyla
sürdürülmektedir.

Tamamlayıcı
Sosyal Uyum
Yardımı
Kapsamında
SYDV’lere 300
Araç Tahsis Edildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk Kızılay tarafından yürütülen “Tamamlayıcı Sosyal Uyum
Yardımı Projesi (T-SUY)” çerçevesinde, Avrupa Birliği (AB) finansmanı ile alımı yapılan 300 araç, Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) tahsis edildi. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ile Türkiye
Kızılay Derneği’nin birlikte uygulayacağı En Savunmasız Mültecilerin Yaşam Standartlarının Temel İhtiyaç
Desteği ile İyileştirilmesi / Tamamlayıcı Sosyal Uyum Yardımı (T-SUY) Projesinde kullanılmak üzere
245 Milyon Euro tutarında fon tahsisi yapıldı. Proje süresince faaliyetlerde kullanılmak üzere Devlet
Malzeme Ofisi üzerinden satın alınan 150 binek, 150 ticari olmak üzere 300 araç Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakıflarına tahsis edildi.
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Bakan Derya
Yanık, Türkiye
Şehit Yakınları ve
Gaziler Dayanışma
Vakfının Şehit
Yakınları ve Gaziler
Buluşmasına Katıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Bugün eğer bölgesinde oyun kuran bir Türkiye
varsa ya da kurulmuş olan oyunları bozan bir Türkiye varsa bunda sizin tercüman olduğunuz
hislerin ve değerlerin büyük payı vardır.” dedi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından
Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nde düzenlenen buluşmada şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları ile bir araya
geldi.
Bakan Yanık, burada yaptığı konuşmada, şehadet mertebesinin önemine işaret ederek, “İnşallah bugüne
kadar olduğu gibi bundan sonra da gelecekte de Rabb’im bizleri şehitlerimize layık eder, bu vatanı en az
onlar kadar sevmeyi nasip eder.” diye konuştu.
Anadolu topraklarında bin yıldır kök salan diriliş ve istiklal ruhunun, bugün bütün tazeliğiyle yaşamaya
devam ettiğini belirten Yanık, “Bu milletin şehidi bitmez, gazisi bitmez. Bu milletin bu vatan için vereceği
mücadele bitmez. Necip milletimiz, bulunduğumuz coğrafyanın kendisine yüklediği zorlukların ve
sorumlulukların idrakiyle hareket etmekten, hiçbir şartta ödün vermeyeceğini, fedakarlık etmeyeceğini
her defasında göstermiştir.” dedi.

“Varlığınızla güç veriyorsunuz”
Bu toprakların ruhunun “ölümü öldürme” anlayışıyla yoğrulduğunu, gücünü hakka ve hakikate olan
inancından aldığını söyleyen Yanık, şöyle konuştu:
“Türkiye olarak 21. yüzyıldaki tarihi yürüyüşümüze varlığınızla büyük güç veriyor, ecdadımıza olan vefa
hislerimize birer tercüman oluyorsunuz. Bugün eğer bölgesinde oyun kuran bir Türkiye varsa ya da
kurulmuş olan oyunları bozan bir Türkiye varsa bunda sizin tercüman olduğunuz hislerin ve değerlerin
büyük payı vardır. Ne mutlu ki bugün büyük milletten büyük devlet olmaya doğru giden yeni bir sürecin
içindeyiz. Bu büyük milletten büyük devlet olmanın, yürüyüşün bedelini, şehitlerimiz canlarıyla ödediler,
gazilerimiz uzuvlarıyla, karşı karşıya kaldıkları zorluklarla ödediler, ödüyorlar. Bu can ve kanla bedeli
ödenen yürüyüşe şüphesiz bizim ülkemizin ve İslam dünyasının ihtiyacı var. Daha da ötesinde, biliyoruz
ki materyalizmin ve hazcı anlayışların esiri olmuş bütün dünyanın ihtiyacı var.”
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Yanık, bugün geleceği için mücadele eden, büyük düşünen, projeksiyonlarını buna göre yapan, hedefine
odaklanmış bir Türkiye’nin bulunduğunu belirterek, “Bugün artık Cumhurbaşkanımızın liderliğinde,
dünyaya yeni bir ruh ve çehre kazandırmak isteyen bir Türkiye’yi konuşuyoruz. Bunun adı büyük Türkiye’dir.
Bu inançla çalışarak ve el ele vererek, yaşadığımız ekonomik sıkıntıları hızla aşacağımıza da yürekten
inanıyoruz.” dedi.

“Şehitlerimizi, gazilerimizi her zaman dualarımızla anarız”
Programa katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da şehitleri, gazileri her zaman dualarla andıklarını,
hiçbir hatimde şehit ve gazileri ihmal etmediklerini dile getirdi. Erbaş, “Cenabıhak milletimizi her türlü
kötülükten, hainlerin ihanetinden, terör örgütlerinin saldırılarından, tüm düşmanların saldırılarından
muhafaza eylesin.” diye konuştu.
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“Şehit yakınlarımızın 1 olan istihdam hakkını 2’ye çıkardık”

Kamuya 517 şehit
yakını ve gazi
atandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 517 kadroya, şehit
yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlık binasında noter huzurunda gerçekleştirilen
“Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakını Atama Töreni”ne katıldı.
Törende konuşan Yanık, bütün şehitleri ve ahirete irtihal eden gazileri rahmetle andı, kahraman
gazilere minnet ve şükranlarını sunduğunu söyledi. Yanık, bugün yeni bir başlangıcın heyecanının
yaşandığını dile getirerek “Yol haritamızın belirlendiği, hayatımızın üreterek ve topluma faydalı olacak
şekilde şekillendiği önemli bir gün. Hepimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.
Ne zaman vatana bir tehdit, saldırı veya ihanet teşebbüsü olsa topyekun kahramanlık destanı
yazmanın bu milletin ortak hasleti olduğunu ifade eden Yanık, “Bu haslet, kuvveden fiile dönüşüyor.”
diye konuştu.
Şair Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı için “O benim eserim değil, milletimin eseridir. Milletimin malıdır.
Allah, bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.” dediğini anımsatan Yanık, “Biz, her seferinde Allah
muhafaza tabii ki ‘İstiklal Marşı yazdırmasın.’ duasıyla beraber gerektiğinde her seferinde bir İstiklal
Marşı yazacak cesareti de ortaya koyan bir milletiz, şükürler olsun.” değerlendirmesinde bulundu.
Yanık, bu vesileyle İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yıl dönümünde Milli Şair Ersoy’u bir kere daha
rahmet, hayır ve minnetle andığını ifade ederek İstiklal Marşı’nın 100. yıl dönümünün de kutlu olması
temennisinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının da temsil ettikleri milli
ve manevi değerler sebebiyle bu süreçlerde her zaman en kıymetli olduklarını dile getirerek, şöyle
konuştu:
“Bugüne kadar sizlere layıkıyla hizmet edebilmek ve haklarınızla ilgili iyileştirmeler yapabilmek için de
hep bir gayret içinde olduk. Bildiğiniz üzere 2002 yılında şehit yakınlarımızın 1 olan istihdam hakkını
2’ye çıkardık. İstihdamda 45 yaş şartını kaldırdığımız gibi atamalarımızda herkesi düz memur olarak
değil eğitime göre yani kariyer atamalarına başladık. Bunun yanında atamaları süresiz hale getirdik.
Bugünkü 517 atamamızla birlikte kamudaki toplam istihdamımız inşallah 46 bin 644 kişiye ulaşacak.
Bu yıl içinde 1863 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı istihdam etmiş olacağız. Sadece kamuda
istihdam değil, farklı alanlarda da imkanlar sunuyoruz. Elektrik, su ücretlerinden indirim hakkı, ücretsiz
toplu ulaşım hakkı, psikososyal destek hizmetlerin sağlanması gibi birçok destek ve imkanı da sizlere
ulaştırıyoruz. Faizsiz konut kredisi gibi farklı uygulamalarla hayatınızı kolaylaştıracak hizmetleri sürekli
geliştirmeye çalışıyoruz.”
Şehit ve gazilerin çocuklarının geleceğe daha iyi hazırlanabilmelerine de önem verdiklerini vurgulayan
Bakan Yanık, “Bunun için üniversitelerde açıköğretim ve ikinci öğretimlerde eğitim ücretinden muafiyet
sağlıyoruz. Ayrıca şehit ve gazi çocuklarımız, özel orta öğretim kurumlarının yüzde 3’lük kontenjanından
yani ücretsiz eğitim kapsamından yararlanabiliyor. Bakanlık olarak, bütün bu çalışmalarımızla sizlere
hizmet etmekten şeref duyuyoruz. Bu çalışmaları geliştirebilmek ve daha verimli hale getirmek için
elimizden geleni gösteriyoruz ve göstermeye
de devam edeceğiz.” dedi.
Bakan Yanık, atama tekliflerinin sonuçlarına,
bugün 17.30’dan sonra Bakanlığın internet
sitesinden ulaşılabileceğini söyledi. Bu
sonuçların bütün hak sahipleri ve Türkiye için
hayırlı olmasını temenni eden Bakan Yanık,
şunları kaydetti:

“Bu ortamda istiklal ve istikbal davamıza sahip çıkmak milli bir şuur, bir sorumluluk meselesi aynı
zamanda. İstikbalimiz, tüm dünyayı adalete, kardeşliğe, iyiliğe çağıran, dünyayı huzur ve güvenden
yana besleyen bir gelecek tasavvurunu içeriyor. Yaşadığımız Anadolu toprakları, bizi bu ruh ve anlayışla
yoğurarak bugün tam anlamıyla tarihi bir eşiğe, bir dönüm noktasına getirdi.”

“Vatana
hizmet,
aidiyetin
önemli
göstergelerinden biridir. Biz, vatanımıza
sevgimizi en çok çalışan, en çok üreten, aldığı
sorumluluğu en iyi yerine getiren olarak da
gösteririz. Dolayısıyla bugün ve bundan önce
atanan kardeşlerimizin, aldıkları sorumluluğu,
herkesten daha iyi ve herkese örnek olacak
şekilde yerine getireceklerine olan inancım da
tam. Ataması yapılan arkadaşlarımıza, hayırlı
uğurlu olmasını temenni ediyorum, Rabb’im
inşallah güzel günlerde bir arada olmayı nasip
eder.”
Bakan Yanık, konuşmasının ardından adaylarla
birlikte butona bastı ve kura başlatıldı. Kura
sırasında atandığını sonuçların yansıtıldığı
ekrandan öğrenen adaylar büyük sevinç
yaşadı.

Yanık, millet olarak bunun ne kadar değerli olduğunu bildiklerini ve bu şekilde heyecanlarını diri tutmayı
başardıklarını aktararak bu sayede yarınların bugünden daha iyi olacağına inandığını vurguladı.

Bakan Yanık, ataması yapılanlarla fotoğraf
çektirdi.

Yanık, bu vesileyle İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yıl dönümünde Milli Şair Ersoy’u bir kere daha
rahmet, hayır ve minnetle andığını ifade ederek İstiklal Marşı’nın 100. yıl dönümünün de kutlu olması
temennisinde bulundu.

“İstiklal ve istikbal davamıza sahip çıkmak milli bir şuurdur”
Bakan Yanık, dünyanın bir dönüm noktasında ve Türkiye’nin bu tarihi dönemecin odağındaki ülkelerden
biri olduğunu belirterek şöyle devam etti:
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Sarıkamış
Kahramanları
Anısına Sanal
Sarıkamış Hatıra
Ekspresi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığının iş birliğiyle Sarıkamış şehitleri anısına özel
etkinlik hazırlandı. Doğu Ekspresi olarak bilinen tren
seferi sanal ortamda “Sarıkamış Hatıra Ekspresi” adıyla
sanal sefere çıkacak.
Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşı sırasında işgal altındaki
toprakları kurtarmak amacıyla Rus ordusuna karşı 22 Aralık 1914
- 5 Ocak 1915 tarihlerinde Allahuekber ve Soğanlı dağları başta
olmak üzere Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yürüttüğü Sarıkamış
Harekatı’nda şehit olan 90 bin asker etkinliklerle anılacak.
Anma etkinlikleri kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının iş birliğiyle, kamuoyunda
“Doğu Ekspresi” olarak bilinen tren seferi “Sarıkamış Hatıra
Ekspresi” ismiyle sanal ortamda gerçekleştirilecek. Sarıkamış
Hatıra Ekspresi ile seyahat için sanal bilet oluşturulabilecek.
Sarıkamış kahramanları anısına ilk iki bileti Aile ve Sosyal
Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Adil Karaismailoğlu aldı.
Etkinlikle özellikle gençlerin, dondurucu soğuk ve teçhizat
eksiğine rağmen vatanı savunan kahramanların fedakarlığını
unutmaması, Sarıkamış Hatıra Ekspresi için oluşturacakları
sanal biletleri sosyal medyadan paylaşarak şehitlerle bağ
kurmalarının ve bu tarihi olayın bir parçası olmalarının
sağlanması, Sarıkamış Harekatı konusunda toplumda bilinç
düzeyinin artırılması amaçlanıyor.
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Bakan Derya Yanık şehit ailelerini ziyaret etti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 2017 yılında Siirt Çukurca’da terör örgütünün
saldırısında şehit olan Jandarma Astsubay Yakup Akdağ’ın Tokat’taki ailesini ziyaret etti. Bakan
Yanık ‘’Kahramanımızın emanetini yaşatan bu metin ve vakarlı aileye Rabbim uzun ömürler versin.’’
dedi.
Bakan Derya Yanık, 4 yıl önce henüz 22 yaşında bir müzik öğretmeniyken terör saldırısında şehit
düşen öğretmen Aybüke Yalçın’ın Karabük’teki baba ocağına ziyarette bulundu. Bakan Yanık
ziyaretinde, ‘’Rabbim, Aybüke öğretmenimize ve vatan uğruna şehit olan herkese rahmet eylesin,
bizleri de onlara layık eylesin’’ifadelerini kullandı.
1999’da şehit olan polis memuru Ahmet Uğur Edeoğlu’nun Kilis’teki ailesini ziyaret eden Bakan
Yanık, ‘’Şehidimizin oğlu Mehmet de babasının yolundan giderek polis olmayı tercih etmiş. Rabb’im
yolunu açık etsin.’’ diye konuştu.
Derya Yanık Irak’ın kuzeyinde şehit olan asker Harun Çalışkan’ın ailesine ziyarette bulundu.
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Aile ve Sosyal
Hizmetler
Bakanlığı ve Gazi
Üniversitesi
İşbirliğiyle
“Konuşan Doğa”
Eğitimleri
gerçekleştirildi

Şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarının refahlarını artırmayı, geleceklerini güvence altına almayı ve
sosyal hayatta güçlü bir birey olmalarını amaç edinen Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü, bu
kapsamda başlattığı çeşitli etkinlik ve eğitimlerine devam ediyor.
Bu kapsamda, Gazi Üniversitesi ile iş birliğiyle 17-18 yaş grubundaki şehit ve gazi çocuklarına yönelik 1516 Kasım 2021’de Konuşan Doğa Eğitimleri düzenlendi. Online olarak işlenen dersleri, Gazi Üniversitesi
öğretim elemanları verdi.
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Uğur Gökmen’in moderatörlüğünü
yaptığı eğitimlere; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, Gazi Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü
Selim Çelenk ile akademisyenler, Bakanlık bürokratları ve öğrenciler katıldı.
Bakan Yardımcısı Fatma Öncü eğitimin açılışında yaptığı konuşmada gençlere, “Bizim geleceğimiz
sizlere emanet olduğuna göre konuşan doğanın sesini sizlere duyurmamız görevimizdir. Bu eğitimin çok
verimli olacağına yürekten inanıyorum. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak sizlere hizmet etmek,
eğitimlerinize katkıda bulunmak, sizleri geleceğe hazırlamak bizim için gurur vesilesidir. Şehitlerimize ve
gazilerimize vefa borcumuzun bir gereği olarak bu sorumluluk duygusuyla etkin politikalar üretmeye
devam edeceğiz.” diye seslendi.
Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Selim Çelenk de “Bizim hedefimiz, Türkiye’de bize bu vatanı
emanet bırakan aziz şehitlerimizin ve onlara şahitlik eden aziz gazilerimizin ailelerine, çocuklarına en
güzel hizmetleri sunabilmek, gece gündüz onların sıkıntılarını dertlerini bertaraf etmek ve onlara en
güzel hayatı sunabilmek için elimizden geleni yapmaktır.” dedi.
Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız da “Doğa, dün ve bugün olduğu gibi yarın da yine bizimle
olacaktır. Bizler birer birey olarak kendi sorumluluklarımızı bilmeli ve bu sorumluluklar doğrultusunda
doğayı korumak için gerekli özeni göstermeliyiz.” diye konuştu.
Eğitim içeriği “Suyun Döngüsü ve Su Tasarrufu”, “Küresel Isınma ve İklim Değişiklikleri”, “Su ve Toprak
Kirliliği”, “Katı Atıkların Geri Dönüşümü ve Sıfır Atık Projesi”, “Neden Kıyı Sularımızı Korumalıyız”, “Plastiklerin
Hayatımızdaki ve Çevredeki Yeri, Alternatifler” konu başlıklarından oluştu.
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“Konuşan Doğa” Eğitimlerini aşağıdaki karekod üzerinden
izleyebilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=v3Qcb3KH40M
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