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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, CNN Türk’te Hakan Çelik’in konuğu oldu.
Bakan Yanık, Ukrayna’da devlet korumasında olan yetim ve kimsesiz 420 çocuk ile
154 bakıcının Türkiye’ye kabul edildiğini belirterek, “Toplam 574 kişi Antalya, Muğla ve
Sakarya’da misafir ediyoruz. İlk günden itibaren özellikle çocuklarla alakalı süreçte
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı münasebetiyle ve Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna
Büyükelçisiyle çok yakın temas içerisinde koordinasyonu yapıyoruz.” dedi
Bakan Yanık, CNN Türk’te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları cevapladı. Otizm Farkındalık
Günü dolayısıyla her yıl 2 Nisan’da bu konuya dikkati çektiklerini ifade eden Yanık, Bakanlık olarak
otizmle ilgili çalışmaları yoğunlaştırdıklarını söyledi.
Erken yaşlarda otizm taramasının önemine işaret eden Yanık, “Otizmin ne kadar erken tanısını
koyarsanız çocukların bireysel gelişimine o kadar çabuk müdahil oluyorsunuz ve hayata
entegrasyonları da o oranda daha hızlı oluyor. Bu anlamda tanı faaliyetleri çok yoğunlaştığı için
doğal olarak geçmişten bugüne baktığımızda ciddi bir otizm sayısının yükselmesi söz konusu. O
bakımdan öncelikle farkındalık hususunda, ailelerin çocuklarının özellikle ilk gelişimi ile alakalı süreci
doğru takip etmeleri bizim için önemli” diye konuştu.
Bakan Yanık, otizmli çocukların rehabilitasyonundan kaynaştırma eğitimlerine kadar yaşanan
sıkıntıların farkında olduklarını dile getirerek, Milli Eğitim bakanı ile özel olarak otizmli çocuklar
temelinde bir görüşme yaptıklarını ve ilerleyen dönemde Milli Eğitim Bakanlığı ile otizmli çocuklarla
ilgili bir takım güzel haberler vereceklerini duyurdu.

“Düzenli sosyal yardım yaptığımız grubun yüzde
78’i istihdama dahil olamıyor”
‘Sosyal yardımların artmasının fakirleşmenin de arttığını gösterdiği’ yönündeki iddialarına ilişkin
soruya Yanık, sosyal yardımların artmasının yoksullaşmanın sonucu olmadığını belirtti. Bakan
Derya Yanık, AK Parti hükümetleri döneminde sosyal yardımları talep odaklı olmaktan çıkarıp, arz
odaklı olmaya dönüştürdükleri için bu yardımların arttığını, saha personelinin kapı kapı dolaşıp hane
bazlı ziyaretler yaptığını, ihtiyacı olanları tespit ederek buna göre hizmet modelleri oluşturduklarını
kaydetti.

Çok fazla sosyal yardım yaptıkları için insanların çalışmaya ihtiyacı olmadığına dair eleştiriler
geldiğinin altını çizen Yanık, “Bu da doğru değil. Bizim düzenli sosyal yardım yaptığımız grubun
yüzde 78’i istihdama dahil olamıyor. Bunlar engelliler, yaşlılar ve çocuklar. Çalışamayacak durumda
olan bu gruba, hak temelli sosyal yardım yapıyoruz.
Dolasıyla fakirleşmeyle ilgisi olmadığı gibi istihdama katılmanın önünde de bir engel teşkil etmiyor.
Biz bu kitlenin hayatını insan onuruna yakışır bir biçimde sürdürebilmesi, engellilikten, yaşlılıktan
kaynaklı dezavantajlarının sonuçlarını ortadan kaldırmak için özellikle sosyal yardım programları
uyguluyoruz” diye konuştu.
Şu anda 48 başlıkta sosyal yardım yaptıklarını aktaran Yanık, 2002 yılında 1,3 milyar lira olan toplam
sosyal yardım miktarının, 2020’de 69,3 milyar liraya yükseldiğini bildirdi. Yanık, 2021 yılında sadece
Bakanlığın 73,9 milyar lira sosyal yardım yaptığını, kamunun sosyal yardım toplamının yüzde 82’sini
de kendi bakanlığının gerçekleştirdiğini anlattı.

“Şiddetin önüne geçebilmek için her alanda
çaba gösterilmesi gerekir”
Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusunda da değerlendirmelerde bulunan Yanık,
şiddetin önüne geçebilmek için her alanda çaba gösterilmesi gerektiğini, bu konuda çok boyutlu
çalışma yapma ihtiyacı olduğunu söyledi.
Şiddet konusunda son yapılan yasal çalışmanın, kadına yönelik şiddeti fiilen “ağırlaştırıcı sebep”
haline getirdiğine işaret eden Yanık, kadına yönelik şiddetin, “nitelikli şiddet” türlerinden birisi haline
getirildiğini ifade etti.
Eskiden töre saikiyle cinayet işlemenin hafifletici sebep olduğunu hatırlatan Yanık, şimdi bunu tam
tersine çevirdiklerini, bu düzenleme ile kadına yönelik şiddet fiillerini “nitelikli” hale getirdiklerini
aktardı. Yanık, düzenlemenin kadına yönelik suçlarda azalma sağlayıp sağlamayacağına yönelik
soru üzerine, hiçbir düzenlemenin tek başına sorunu bütünüyle gidermeyeceğini, bu konunun
komplike ve çok boyutlu olduğunu dile getirdi.
Kadın, engelli, çocuk hijyen ürünlerinin lüks sarf malzemesi olmadığının da altını çizen Bakan Derya
Yanık, bu malzemelere daha ucuz erişilmesi konusunda da çalışmaları olduğunu söyledi.

“Süresiz nafaka diye bir düzenleme bizim
hukukumuzda yok”
Süresiz nafaka konusuna ilişkin de konuşan Yanık, süresiz nafaka diye bir düzenlemenin hukukta
olmadığına dikkati çekti. Bütün boşanma davalarında her çifte nafaka kararı verilmediğini vurgulayan
Yanık, şöyle devam etti:
“Çekişmeli boşanmalarda tarafların nafakanın miktarı üzerinde anlaşamadıkları ve mahkeme kararına
konu olan nafakaları konuşuyoruz. Bunun da oranı öyle çok yüksek değil. Bu nafaka konusu manipülatif
bir şeye de dönüştü.

Bunu açık yüreklilikle söylüyorum. Nafakanın bir sorun olduğu gerçeğinden habersiz değilim. Süresiz
nafakanın kimi insanlar açısından bir mağduriyete dönüştüğünden habersiz değilim. Bunun özellikle
altını çizerek söylüyorum. Ama nafaka üzerinden çok ciddi bir kadın tartışması ve kadınların sosyal,
ekonomik, hukuksal haklarının adeta dart tahtası haline getirildiğinin de farkındayım. Nafaka konusu
bir mağduriyet oluşturuyor ama bugün hükmedilen nafakaların yüzde 66’sı da ödenmiyor maalesef.
Çünkü kişiyi bulamıyorsunuz. Ödeyemeyen de vardır. Sadece ekonomik sebeplerden değil... En
son rakamlar, yeni rakamları almadım, mahkeme kararıyla verilen nafaka ortalaması 300-400 lira
Türkiye’de. Belki biraz daha yükselmiştir. 400-500 lira olmuştur maksimum.”
Yanık, “Nafaka süresiz değil. Yargıtay içtihadını değiştirerek süreli nafakaya hükmedebilir. Bunun altını
ısrarla çiziyorum.” dedi.

“Ukrayna’dan gelen 420 çocuk ve
154 bakıcıyı misafir ediyoruz”
Ukrayna’dan gelen devlet korumasındaki yetim ve
kimsesiz çocuklarla ilgili soruya Bakan Derya Yanık,
“İlk grup bizim Ukrayna’dan aldığımız orada devlet
korumasında olan yetim ve kimsesiz çocuklar. 420
çocuk, 154 bakıcı toplam 574 kişi şu anda ülkemize
kabul ettiğimiz. 574 kişi Antalya, Muğla ve Sakarya’da
misafir ediyoruz. Biz ilk günden itibaren özellikle
çocuklarla alakalı süreçte İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi
Başkanlığı münasebetiyle ve Dışişleri Bakanlığı ile
Ukrayna Büyükelçisi ile çok yakın temas içerisinde
koordinasyonu yapıyoruz.”
Bakan Derya Yanık, Ukraynalı çocukların Türkiye’ye kabulü konusunun Emine Erdoğan’ın ilk adımıyla
başladığını belirterek, “Şu anda ülkemize kabul ettiğimiz 574 kişinin bütün ihtiyaçlarını, hem psikososyal
destek ihtiyaçlarını hem de temel ihtiyaçlarını her türlü karşılıyoruz. Bundan sonraki süreçte de acil
yardım ihtiyacı olan grupları kabul edeceğimizi zaten ifade etmiştik.” ifadelerini kullandı.
Diyarbakır anneleri konusunda da Bakan Derya Yanık, “Diyarbakır anneleri konusunu başından itibaren
çok önemsiyoruz. Türkiye’de terörle mücadelenin toplumsal ve tam da terörün hedeflediği, aslında
çok yakın zamana kadar insan kaynadığını devşirdiği bir dinamiğin teröre karşı çok net, keskin bir tavır
almasıdır. Çok yeni ve önemli bir başlıktır Diyarbakır anneleri” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Derya
Yanık ile Bakan
Kasapoğlu
Gönüllülük
Alanında İş Birliği
Protokolünü
İmzaladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Bu yıl içinde dijital ortamda oluşturacağımız
Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük Platformunda gençlerimizin gönüllülük alanındaki
çalışma, talep ve önerilerini de bir araya getireceğiz. Sosyal Kuluçka Merkezi adını
verdiğimiz platformumuzda, sivil toplum kuruluşlarımızla gönüllülerimizi buluşturacak
ve el ele vererek birçok faydalı çalışmaya imza atacağız.” dedi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında Gönüllülük Alanında İş
Birliği Protokolü imzalandı. İmza töreninde yaptığı konuşmada Bakan Derya Yanık, gönüllülük
faaliyetlerinin toplumun manevi, ahlaki, kültürel gelişmişliğinin en önde gelen göstergelerinden
birisi olduğunu belirterek, gönüllülük kavramının geçmişte, vakıf insanı olarak nitelendirildiğini
kaydetti.

“İyiliğe ve iyiliğin gücüne inanmak
gerekiyor”
Bakan Yanık, Türk toplumunun ümitvar olmasını sağlayacak güçlü bir kültüre ve sosyal değerlere
sahip olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:
“Zaman zaman bazı olumsuzluklar olsa da içinden geldiğimiz pek çok değeri, farklı şekillerde
yaşatmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi içinde bulunduğumuz ramazan ayının en anlamlı
taraflarından birisi, bu yönde gönüllülük kültürünü ve ahlakını da geliştirmesidir. Yine köklerimizin
tutunduğu ve bizleri besleyen Türk-İslam medeniyeti bir vakıf medeniyeti olarak bilinir. Dinimiz,
‘hayırda ve iyilikte yarışınız’ şeklide bir tavsiyede bulunur. Bu tavsiye vakıflarla adeta ete kemiğe
bürünmüştür. Vakıflarımız, gönüllülük kültürünü kurumsallaştıran muhteşem örneklerdir. Sadece
vakıflar da değil, hayratlar, imarethaneler, imeceler, yardımlaşma sandıkları gibi daha pek çok
gönüllülük faaliyeti, kültür ve medeniyetimizin yapı taşlarındandır. Bize düşen, yani size bize
hepimize düşen, bu yapı taşlarından aldığımız güç ve ilhamla kültürümüzü layıkıyla temsil edecek ve
geliştirecek çalışmalar yapmaktır. Çünkü iyiliğe ve iyiliğin gücüne inanmak gerekiyor. Biz, taşıdığımız
değer yargıları, inanç kodları itibarıyla her zaman iyiliğin gücüne inanan insanlarız. Unutmayalım ki
iyiliğin en güzel taraflardan birisi de bulaşıcılığıdır. Gönüllülük bir davranış ve hayat tarzı haline
geldiğinde kar topu etkisi yapacak ve büyük bir hızla büyüyecektir.

Bu konuda gençlerimize öncülük etmek de böyle bir kültürün içinden gelen bizlere düşmektedir.
Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Bakanlığımız iş birliğinde yürütülecek gönüllülük çalışmalarına bu
nedenle büyük bir umut ve heyecanla bakıyorum.”

“Gönüllü gençlerimizle toplumun iyiliği ve huzuruna daha
çok hizmet edeceğimize inanıyorum”
Araştırmalarda, gönüllü faaliyetlerin bir
parçası olmanın, başkaları için herhangi
bir çıkar gözetmeksizin çalışmanın özellikle
gençleri
anti
sosyal
davranışlardan
uzaklaştırdığını belirten Yanık, “Gençler
için gönüllülük iyi bir öğrenme yöntemidir.
Gençler, gönüllü çalışmalar sayesinde kişisel
özelliklerini geliştirirken, belki birtakım zayıf
yönlerini keşfederek onu da tamir etme
imkanı buluyor. Öte yandan, yeni beceriler
edinir ve zafiyetlerinin yanı sıra kendi
içlerindeki yeni yeteneklerini de ortaya
çıkarıyorlar. Bu süreç toplumsal hayata
kendini hazırlamak noktasında çok değerli bir süreç. Bunun yanında gönüllülük yoluyla elde edilen
beceri ve yetkinlikler, gençlerin mesleki gelişimine de katkı sağlamaktadır. Günümüz dünyasında
özellikle ulusal ya da uluslararası güçlü kurumlar elemanlarını seçerken öz geçmişlerde yer alan
gönüllü çalışmalara dikkat etmekte, bu çalışmalar işe kabul edilmeyi kolaylaştırmaktadır.
Sosyal ilişkilerin geliştirilmesi, öz güveninin artması, toplum içerisindeki farklı sosyal konularda bilgi
sahibi olması, yardım toplama, proje uygulama, çeşitli paydaşlarla ilgilenme gibi çalışmaların her
biri, gençlerin profesyonel kapasitesini olumlu yönde etkileyerek iş bulmayı kolaylaştırıyor.” dedi.
Gönüllülük faaliyetlerinin bireysel faydasının yanında toplumun iyilik halini güçlendirdiğini de
belirten Yanık, “Bizler de gönüllü gençlerimizle sosyal sorumluluk çalışmalarında omuz omuza
verdiğimizde, toplumun iyiliği ve huzuruna daha çok hizmet edeceğimize inanıyorum.

“Bu yıl içinde dijital ortamda oluşturacağımız Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük Platformunda
gençlerimizin gönüllülük alanındaki çalışma, talep ve önerilerini de bir araya getireceğiz. Sosyal
Kuluçka Merkezi adını verdiğimiz platformumuzda, sivil toplum kuruluşlarımızla gönüllülerimizi
buluşturacak ve el ele vererek birçok faydalı çalışmaya imza atacağız. Bakanlığımızın Sivil Toplumla
İşbirliği ve Projeler Daire Başkanlığı bünyesi içinde gerçekleştirilecek bu çalışmalardan bir diğeri
ise Gönüllü Akademisi olacak. Gönüllü Akademisi ile bir eğitim platformu oluşturarak, Bakanlığımız
hizmetleriyle ilgili eğitimler vereceğiz.
Böylelikle gençlerimizin sosyal hizmet konularında bilgi ve tecrübe edinmesine sebep olacak,
buradan aldıkları ‘eğitim’ belgeleri ile iş hayatlarında avantaj kazanmalarını sağlayacağız. Sosyal
hizmet kapsamındaki bu çalışmalarımız, gönüllülük çabalarıyla buluştuğunda öyle inanıyorum
ki yeni iyilik dalgalarının, çabalarının da önü açılmış olacak. Biz millet olarak iyiliğe ve insanlığın
vicdanına güveniyoruz. Eminim yapılan her gönüllülük çalışması milletimizin kalbinde güzel bir
karşılık buluyor ve her iyiliğe dualarla cevap veriliyor. Buradan hareketle gönül coğrafyamızın
meşalelerini gençlerle daha ileriye taşıyacağımıza inanıyor, gençlerimize güveniyorum.”
Sosyal ilişkilerin geliştirilmesi, öz güveninin artması, toplum içerisindeki farklı sosyal konularda bilgi
sahibi olması, yardım toplama, proje uygulama, çeşitli paydaşlarla ilgilenme gibi çalışmaların her
biri, gençlerin profesyonel kapasitesini olumlu yönde etkileyerek iş bulmayı kolaylaştırıyor.” dedi.
Gönüllülük faaliyetlerinin bireysel faydasının yanında toplumun iyilik halini güçlendirdiğini de
belirten Yanık, “Bizler de gönüllü gençlerimizle sosyal sorumluluk çalışmalarında omuz omuza
verdiğimizde, toplumun iyiliği ve huzuruna daha çok hizmet edeceğimize inanıyorum. Bugün
burada imzalayacağımız gönüllülük protokolümüzün bu anlamda oldukça önemli bir işlevi olduğuna
inanıyorum. Bakanlık olarak yürüttüğümüz Gönül Elçileri Programımız da toplumsal kalkınmaya katkı
sağlayacak insan potansiyelinin, sayı ve nitelik açısından geliştirilmesinde önemli bir yere sahip.
Saygıdeğer Hanımefendi’nin himayelerinde birçok başlıktan oluşan Gönül Elçileri Programımız,
Bakanlığımızın sorumluluğunda halen devam ediyor.” diye konuştu.

“İhtiyaç duyan kesimlere yönelik faaliyetlerde gönüllülüğün
daha etkin rol almasını hedefliyoruz”

“Yeni iyilik çabalarının da önü açılmış olacak”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise protokol ile başta çocuklar ve gençler
olmak üzere sosyal yardıma ve korumaya ihtiyaç duyan kesimlere yönelik faaliyetlerde gönüllülüğün
daha etkin rol almasını hedeflediklerini belirterek, “Gönüllülüğün sunduğu katılımcı, fırsat eşitliğine
dayalı eğitsel, sosyal, kültürel, sportif proje ve faaliyetlerle tüm kesimlerin toplumda söz sahibi
bir rol üstlenmeleri amacındayız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız bünyesinde yürütülen
gönüllülük faaliyetlerinin “’Gönüllüyüz Biz Platformu’nda duyurulması ve iş birliği içerisinde olacağız.
Bakanlığımızca yürütülen gönüllülük faaliyetlerinden uygun görülenlere Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığımızın hedef kitlesindeki sosyal yardım ve korunmaya ihtiyaç duyan çocuk ve gençlerin
katılımını sağlamayı önemsiyoruz.” şeklinde konuştu.

Bakan Yanık, bu yılın gönüllülük anlamında Bakanlıkları açısından oldukça verimli ve bereketli bir yıl
olacağına inandığını dile getirerek, şöyle devam etti:

Konuşmaların ardından, Bakan Yanık ile Bakan Kasapoğlu Gönüllülük Alanında İş Birliği Protokolünü
imzaladı.

Bugün burada imzalayacağımız gönüllülük protokolümüzün bu anlamda oldukça önemli bir işlevi
olduğuna inanıyorum. Bakanlık olarak yürüttüğümüz Gönül Elçileri Programımız da toplumsal
kalkınmaya katkı sağlayacak insan potansiyelinin, sayı ve nitelik açısından geliştirilmesinde önemli
bir yere sahip. Saygıdeğer Hanımefendi’nin himayelerinde birçok başlıktan oluşan Gönül Elçileri
Programımız, Bakanlığımızın sorumluluğunda halen devam ediyor.” diye konuştu.

Bakan Derya Yanık
NEYAD Tarafından
Kız Çocuklarının
Eğitimi İçin
Gerçekleştirilen
Geleneksel İftar
Programına Katıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Bizim medeniyetimiz vakıf medeniyeti. Biz
vakıf insanı olma şuurunu da inanç kodlarından alırız. Bizim inancımız iyiliği yaymayı,
çoğaltmayı, kötülüğü engellemeyi bize öğretir. Dolayısıyla iyiliği yaymanın en kolay, en
güzel yolu vakıf medeniyeti kurmaktır. İşte bizim atalarımız da vakıf medeniyetini kuran
büyüklerimiz.” dedi
Bakan Derya Yanık, Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneğinin (NEYAD) kız çocuklarının eğitimi için
gerçekleştirdiği iftar programına katıldı. Programda olmaktan son derece mutlu ve gururlu olduğunu
dile getiren Bakan Yanık, çok farklı görevleri, çok farklı zamanlarda tam bir gönüllülük şuuruyla,
bilinciyle icra eden insanlar olarak bir arada olduklarını söyledi.
“Bizim medeniyetimiz vakıf medeniyeti. Biz vakıf insanı olma şuurunu da inanç kodlarından alırız.”
diyen Bakan Yanık, şöyle konuştu:
“Bizim inancımız iyiliği yaymayı, çoğaltmayı, kötülüğü engellemeyi bize öğretir. Dolayısıyla iyiliği
yaymanın en kolay, en güzel yolu vakıf medeniyeti kurmaktır. İşte bizim atalarımız da vakıf medeniyetini
kuran büyüklerimiz. Bugün gönüllülük çalışmalarıyla aslında her birimiz o vakıf medeniyetinin birer
yeni temsilcisi olarak hayatımızı sürdürüyoruz. Derneklerde, vakıflarda, sivil toplum kuruluşlarının
herhangi bir farklı başlıkları altında bu çalışmaları sürdürüyoruz. Biz de Bakanlık olarak aslında her
ne kadar bir resmi kurumsak da vakıf medeniyetinin çocukları, temsilcileri olduğumuzun farkında
olarak bir gönüllülük ruhuyla, bilinciyle çalışmalarımızı sürdürmeye çalışıyoruz.”
Bakan Derya Yanık, bakanlık olarak yaptıkları çalışmalara da değinerek, temel hizmet alanlarının
çocuklar, kadınlar, aile ve toplum hizmetlerinin tamamı ile engelliler, yaşlılar, şehit yakınları, gaziler
ve sosyal yardım faaliyetleri olduğunu aktardı.
Bakan Yanık, “Bütün bu ana çalışma başlıklarımızdan, sosyal yardım faaliyetleri, kamunun sosyal
yardım desteklerinin yüzde 82’sini biz bakanlık olarak vatandaşımıza ulaştırıyoruz. Devlet korumasına
ihtiyacı olan çocuklarımızın 18 yaşına kadar bakımını ve eğitim almalarını sağlamaya çalışıyoruz.
Devlet tam bir anne ve baba şefkatiyle çocuklarımıza kol kanat gererek onları hayata hazırlamaya
çalışıyor. Biz de bunların taşıyıcıları olarak bir görev ifa etmeye çalışıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

“Gönüllülük bir fedakarlığı
beraberinde getirir”
İnancı, iyiliği çoğaltma sorumluluğunu duyarak
çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Yanık,
şunları kaydetti:
“Devlet ve sivil toplum gücünün
birleştirilmesine çok inanan insanlar
olarak bir taraftan buradayız. O yüzden
bu iş birliklerinin, bu tür sivil toplum
çalışmalarının,
gönüllü
çalışmalarının
artarak devam etmesini çok önemsiyorum.
Bu çalışmaların da içinden gelen bir kardeşiniz olarak çok önemsiyorum. İnşallah önümüzdeki
süreçte de bu çalışmalarımızı elbirliğiyle çoğaltarak ülkemize, insanımıza, milletimize hizmet etmek
amacıyla, özellikle çocuklarımıza onları iyi bir geleceğe hazırlayarak, hem insanlığa hem ülkemize
ayrıca hizmet etmenin gururunu, mutluluğunu inşallah birlikte yaşarız diye ümit ediyorum.”
Etkinliğe katılan herkese katkılarından dolayı teşekkür eden Bakan Yanık, “NEYAD’a çok teşekkür
ediyorum. Gönüllülük bir fedakarlığı beraberinde getirir. Kendinizin dışında birini düşünmeyi
beraberinde getirir. Kendinizin dışında birisi için maddi ya da manevi bir şey yapmayı beraberinde
getirir. Bizim kültürümüz ‘elinizle verecek bir şeyiniz yoksa bir tebessüm edin en azından böyle
iyilik yapın’ diyen, her halükarda imkanınız neyse onunla iyilik yapmayı öğreten bir kültürdür. Bu
kültürün evlatları olarak, bu kültürden beslenen insanlar olarak inşallah bunu artırarak, geliştirmeyi,
çoğaltmayı Rabbim bize nasip etsin.” dedi.

Bakan
Derya Yanık
Berlin’de Türk
Toplumu
Temsilcileriyle
Bir Araya
Geldi

Bakan Yanık, yurt dışında yaşayan
engelli
vatandaşların
Türkiye’deki
düzenlemelerden yararlanmasıyla ilgili
talepleri değerlendirdiğini söyledi.
Almanya’da Türklere ait bir kadın
sığınmaevine ihtiyaç olduğunun kendisine
iletildiğini anlatan Yanık, “Aile içi şiddete
maruz kalanlar buradaki sığınmaevlerine
gitmek istemediklerini, bize ait bir yere
gitmek istediklerini iletiyorlar. Buna
benzer temel meseleleri değerlendirmek
istiyoruz. Burada kendi yaşadıkları
ülkelere entegre olmuş ciddi bir Türk
nüfusundan bahsediyoruz. Yaşadığımız
ülkede Türk vatandaşı olmanın vakarını
görerek yaşamanın sorumluluğundayız.
Bizimle temasa geçin, yaşanan sıkıntıları
bize iletin.” diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Nerede bir Türk vatandaşı varsa oralara
hizmet götürmek için çalışıyoruz. Onlara sahip çıkmak ve sorunlarını çözmek görevimiz.”
dedi
Bakan Derya Yanık, aile ataşeliklerinin yaygınlaştırılması ve çeşitli alanlarda yürütülecek çalışmalarla
ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşmek için geldiği Almanya’nın başkenti Berlin’de,
önce Osmanlı döneminde satın alınan arsa üzerine inşa edilen Şehitlik Camisi’ni ziyaret etti.
Yanık, daha sonra Türk iş kadını Serpil Safiye Ergün ve Alman iş ortağı tarafından kurulan Dosteli Hasta
ve Yaşlı Bakım Hizmetlerinin Berlin’in Neukölln ilçesinde beşinci şubesinin açılışını gerçekleştirdi.

Yurt dışında yaşamış ancak Türkiye’de bakımevlerinde kalmak isteyen vatandaşlar konusunda
mevzuat çalışması başlattıklarını belirten Bakan Yanık, Alman makamlarıyla gereken irtibatın
kurulması halinde yıllarca Almanya’da yaşamış ve yaşlanmış insanların Türkiye’de kalmalarını
sağlamak istediklerini bildirdi.

Açılıştan sonra, Türk iş insanlarının hasta ve yaşlı bakımına ilişkin, “acil hemşire ihtiyacı” gibi
sorunlarını dinleyen Bakan Yanık, bu sorunların giderilmesi için çalışacaklarını kaydetti.

İstanbul Sözleşmesi

“Nerede bir Türk vatandaşı varsa oralara hizmet
götürmek için çalışıyoruz”

Bakan Yanık, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmasına ilişkin bir soru üzerine, sözleşmenin
bir çerçeve metin olarak iradeyi ortaya koyduğunu ancak amir hükmü olmayan hukuken uygulanma
imkanı olmayan bir metin olduğunu ifade etti.

Bakan Yanık, açılışın ardından Berlin Büyükelçiliğinde Türk toplumu temsilcileriyle bir araya geldi.
Burada yaptığı konuşmada Bakan Yanık, Almanya’da aile ataşelikleri kurarak temel sorunları çözme
konusunda yardımcı olmaya çalıştıklarını belirterek, “ Nerede bir Türk vatandaşı varsa biz oralara
hizmet götürmek için çalışıyoruz. Onlara sahip çıkmak ve sorunlarını çözmek görevimiz.” dedi.

2002 yılına kadar kadına yönelik şiddetle ilgili herhangi bir vakanın, hiçbir istatistiğin olmadığını
anımsatan Yanık, “Bunların ölçümlenmesinin, tanımının yapılması yoktu. Ceza kanununa töre ve
namus saiki ile yapılmasının ağırlaştırıcı sebep haline getirilmesini hukuki metne sokan biziz. Pozitif
ayrımcılığın kadınlara ve çocuklara yapılabileceğini de koyan biziz. Kadına ve çocuğa şiddet siyasi
aparat haline getirilmemeli. Tüm bunlar değerlendirildiğinde Türkiye’de kadına yönelik şiddetle
mücadelede farkındalığın yaratıldığı bir döneme geldik.” dedi.

En öncelikli meselenin Almanya’da devlet koruması altına alınan çocukların tercih etmedikleri
birtakım tasarruflara maruz kalmaları olduğunu söyleyen Yanık, bununla ilgili süreci yürüttüklerini
vurguladı. Bakan Yanık, “Sıkıntı yaşayanlara hukuki ve devlet anlamında yardımcı olmaya çalışıyoruz.
Yerelde de birtakım eksikliklerimizin olduğunu fark ettik. Türk toplumu maalesef koruyucu aile
olma konusunda çok istekli değil. Meseleleri eğer çözeceksek kendimiz çözeceğiz. Sadece Alman
devletinden ya da gençlik dairesinden beklememeliyiz.” ifadelerini kullandı.
Yanık, koruyucu aile konusunun iyi tanıtılması gerektiğine de dikkati çekti.

İngiltere’nin İstanbul Sözleşmesi’ne hiçbir zaman imza koymadığını Almanya’nın ise 2016’da
başlattığını dile getiren Bakan Yanık, Türkiye’nin imzalandığı günden itibaren sözleşmeyi uyguladığını
kaydetti.
Sözleşmeyi yürürlükteyken savunan birisi olduğunu ve hala savunduğunu vurgulayan Bakan Yanık,
“Ama şunu diyorum. İstanbul Sözleşmesi’nin Türkiye’deki tartışma biçimi taraftarları ve karşıtları
arasındaki tartışma biçimi gerçeklikten ve bağlamından koparıldı.

Türkiye’de kadına zarar veren bir metne dönüşmüştü. Sözleşmeye taraf olmakla çekilmek arasında
bizim devlet olarak meseleye bakışımızda gram değişikliğimiz yok.” ifadelerini kullandı.
Bakan Yanık, Ukrayna’daki savaştan kaçanlarla da ilgili çalışmalarının olduğuna değinerek, şu ana
kadar 1093 kişinin Türkiye’ye kabul edildiğini kaydetti.
Yanık, sivillerin ve kadınların korunması noktasında Türkiye’nin maddi ve manevi çaba ettiğini
vurguladı.
Bakan Yanık, daha sonra Türk STK temsilcileri ve Türk basın mensuplarıyla birlikte iftar yaptı.

Bakan Derya
Yanık “Türk
toplumunun
yaşadığı her
noktada aile
ataşeliği açmak
istiyoruz”
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Avrupa’da Türk toplumunun yaşadığı her
noktada bir aile ataşeliği açmak istediklerini söyledi
Bakan Yanık, bir dizi ziyaretler için gittiği Almanya’da, Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ile Köln’de
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi ile Köln Merkez Camisini ziyaret etti, ardından
Türkiye’nin Köln Başkonsolosluğunda sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu.

“Almanya’da koruyucu aile sayımız çok az”
Burada yaptığı konuşmada, Almanya’da çocukları ellerinden alınan ailelerin sorununa değinen
Bakan Yanık, “Almanya’da yaklaşık 4 milyon nüfusumuz var, koruyucu aile sayısı ise sadece 111 kişi,
nüfus oranına göre koruyucu aile sayısı çok az.” dedi.
Koruma altına alınan çocuklar konusunda Türkiye’yi ve Almanya’yı karşılaştıran Bakan Yanık, şunları
kaydetti:
“Türkiye’de bakıma muhtaç olan, devlet korunmasına alınması gereken çocuk sayısı 13 bin. Yaklaşık 10
bin çocuk da koruyucu aile yanında. Toplam sayı 23 bin. Almanya’da nüfus hemen hemen aynı ama
devlet korumasında olan 200 bin çocuk var. Bunun 100 bininin göçmen kökenli olduğu söyleniyor.
Almanya’da sistem çocukların devlet korumasına alınmasına çok açık, çok çabuk müdahale ediyor.
Bu gerçeği görmemiz lazım. Burada sistem son derece hızlı. Gelip ailenin ortasından çocuğu alıp
götürüyor.”

“Koyucu aile meselesini dert haline getirmeliyiz”
Bakan Yanık, “Eğer 3,5-4 milyon kişi arasında sadece 111 kişi ‘koruyucu aile olacağım’ diyorsa
bizim çocuklarımızın bizim dışımızda herhangi bir mekanizmanın içine gireceğini peşinen kabul
etmişiz demektir, bir defa bu acı gerçeği kabul edelim. Bizim burada olabildiğince hem sivil toplum
kuruluşları hem vatandaşlar olarak, öncelikli olarak Türk kökenli çocukların koruyucu ailesi olması
konusunda bir mekanizma geliştirmemiz gerekiyor. Bu konuyu olabildiğince duyurmamız ve tüm
kurum ve kuruluşlarımızla bu meseleyi ciddi bir dert haline getirmeliyiz.” diye konuştu.

“Ataşeleri yaygınlaştırma arzusundayız”
Avrupa ülkelerinde aile ataşeliklerini artırmayı planladıklarının altını çizen Bakan Yanık, “Türk
toplumunun yaşadığı her noktada biz bir aile ataşeliği açmak istiyoruz. Tabii yoğun olarak
vatandaşlarımızın yaşadığı her noktada. Bugün Almanya’da vatandaşlarımız daha çok yoğun
olduğu için burayı tamamladıktan sonra, Fransa’da, Belçika’da, Hollanda’da. Nüfusumuzun
olduğu her noktada aile, gençlik ve çocuk ilişkileriyle alakalı hizmetleri, ataşelikleri yaygınlaştırma
arzusundayız.” dedi.
Bakan Yanık, “2022 yılında 5 ataşeliği Almanya’da hayata geçirmeyi arzu ediyoruz. Burada sizlerin
desteği ve ilişki içinde olunması, özellikle akademik anlamda, sosyal anlamda çalışma yapan
derneklerimiz, STK’larımızın katkıları çok önemli.” ifadelerini kullandı.
Bakan Yanık, STK toplantısının ardından Uluslararası Demokratlar Birliği’nin Köln’de düzenlediği
iftara da katıldı. Bakan Yanık, burada yaptığı konuşmada, “Almanya’da çok nitelikli ve güzel bir
topluluk var. Bunu bu ziyaretimiz vesilesiyle çok yakından görme imkanı buldum ve bundan da
fevkalade mutluyum.” diye konuştu.

“Vatandaşlarımızın yaşadıkları topluma katkıda
bulunmasından memnuniyet duyarız”
Almanya’da Türk toplumunun geçmişinin 60
yılı aştığını belirten Bakan Yanık, “60 yıldır
Almanya’nın sanayisine, ekonomisine ve
ticaretine dişiyle, tırnağıyla, teriyle, kanıyla
emek veren, katkıda bulunan bir topluluk
var karşımızda. Bu toplumun torunları var,
evlatları var. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak
burada yaşayan vatandaşlarımızın yaşadıkları
topluma
aidiyetlerinin
çoğalmasından,
katkılarının çoğalmasından memnuniyet
duyarız.” değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Yanık, Türkiye Cumhuriyeti olarak burada yaşayanları desteklemek ve güçlendirmekten başka
hedeflerinin olmadığını vurgulayarak, “Bu anlamda üzerimize düşen her türlü çabayı, her türlü çalışmayı
göstermeyi ve yerine getirmeyi bir sorumluluk sayıyoruz. Sizin yaşadığınız toplumun onurlu, etkili,
güçlü birer ferdi olarak hayatınıza devam etmeniz, o varlığı sürdürmeniz bizim için son derece kıymetli.”
ifadelerini kullandı.
Aile ataşelikleri programını ve çalışmalarını bu anlayışla planladıklarını anımsatan Yanık, şunları söyledi:
“Burada yaşayan toplumumuzun aile ve toplum ilişkilerinden kaynaklı meselelerinde nasıl yardımcı
olabiliriz, nasıl katkıda bulunabiliriz, kurumlarla ilişkiler temelinde, insan ilişkileri temelinde nasıl destek
olabiliriz, bunları çalışacağız beraber. Düsseldorf’ta bir aile ataşeliğimizi kurduk, Münih, Köln, Stuttgart’ta
bu çalışmaları devam ettireceğiz.”

Bakan
Derya
Yanık
Kütahya’da
Şehit
Aileleriyle
Buluştu
Kütahya’da çeşitli kuruluşları ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık,
çocuklarla ve huzurevi sakinleriyle bir araya geldi, şehit aileleriyle iftar yaptı
Bakan Derya Yanık, Kütahya’da temaslarda bulundu. Vali Ali Çelik’i ziyaret ederek kentteki çalışmalar
hakkında bilgi alan Bakan Yanık, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık ile AK Parti Kütahya İl Başkanı
Sebahattin Ceyhun’a da ziyarette bulundu.
Cumhuriyet Caddesi’nde esnaf ziyaretleri de gerçekleştiren Bakan Yanık, Huzurevi Yaşlı Bakım ve
Rehabilitasyon Merkezi ile Kütahya Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’nde incelemelerde bulundu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık daha sonra kentteki bir otelde şehit aileleriyle iftarda bir araya
geldi.
Yanık, burada yaptığı konuşmada, şehit ve gaziler sayesinde huzur ve güven içinde iftar yapılabildiğini
söyledi.
Şehit ve gazilere layık olmak için ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini belirten Bakan Yanık,
“Bizler de onlara layık olabilmek için bu topraklarda yaşayanlar olarak elimizden geleni sonuna kadar
yapacak, bu vatan için üzerimize düşeni hakkıyla yerine getireceğiz. Her birimiz bu emanete, bu ülkeyi
güçlendirerek, kalkındırarak, dünyanın sayılı ülkelerinden birisi haline getirerek sahip çıkacağız.” dedi.
Bakan Yanık, son 20 yıl içinde AK Parti hükümetleri ile Türkiye’nin büyük bir kalkınma ve gelişme sürecine
girdiğini dile getirdi.
Birlik beraberliği pekiştiren yatırım politikalarıyla batıdan doğuya, kuzeyden güneye Türkiye’nin çehresinin
değiştiğini vurgulayan Bakan Yanık, şunları kaydetti:
“Bunda yerel potansiyel ve dinamiklerin yanı sıra uygulanan geniş vizyonlu makro politikaların ve güçlü
liderliğin de etkisi olduğunu hepimiz biliyoruz. Ülkemiz açısından bu süreçlerdeki en büyük şans, milletin
içinden çıkan, milletimizin değerleriyle barışık güçlü bir lidere sahip olmasıydı. Sayın Cumhurbaşkanımızın
dik ve sağlam duruşu, milletimizin güçlü desteğiyle Türkiye’yi istikrara kavuşturmakla kalmadı aynı
zamanda bölgesinde ve dünyada söz sahibi, güçlü bir ülke konumuna getirdi. Türkiye bugün, hâkim
güçlerin senaryolarında bir oyuncu olmaktan çıkmış, oyun bozan, bundan öteye oyun kuran bir ülke
olmuştur. Suriye’de, Akdeniz’de, Ukrayna-Rusya savaşındaki politik duruşunda olduğu gibi Türkiye’nin
bu dirayetini ve vizyoner gücünü bütün dünya görmektedir.”

Şehit yakınları ve gazilere sağlanan kolaylıklar
Bakan Yanık, şehit yakınları ve gaziler için en yüksek düzeyde hizmet sunma gayretinde olduklarını dile
getirdi.
AK Parti iktidarları olarak bu süreçte şehit yakınlarına ve gazilere sağlanan pek çok yeni hak olduğunu
anlatan Bakan Yanık, şunları kaydetti:
“İstihdam haklarının sayısını 1’den 2’ye çıkararak ve kapsamını genişleterek bu yönde önemli bir adım
attık. Şehitlerimizin anne babalarına şartsız aylık bağlanması, terör mağduru vatandaşlara sağladığımız
aylık hakkı, şehit yakınlarına araç alımlarında ÖTV muafiyeti, faizsiz konut kredisi, çocuklarımız için özel
eğitim desteği bunlardan bazıları. Bizler sizlere her konuda destek olmaya devam edeceğiz. Sizler de
şehitlerimize layık olarak onların emanetlerini ve şehit yakını ve gazi olmanın vakarını sonuna kadar
korudunuz, koruyacaksınız bundan hiç şüphemiz yok.”
Bakan Yanık, şehit aileleriyle bir süre sohbet etti.

Bakan
Derya Yanık
Zonguldak’ta
Temaslarda
Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Binlerce yıllık devlet hafızasına sahip bir
millet olarak hiçbir vatandaşımız maddi ve manevi imkanlardan yoksun kalmasın diye
ülkemizin her köşesinde 7 gün 24 saat çalışmaya devam ediyoruz.” dedi
Bakan Yanık, Zonguldak’ta bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Temaslarda bulunmak üzere kente
giden Bakan Yanık, ilk olarak Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’ı ziyaret etti. Valilik Şeref Defterini
imzalayan Bakan Yanık, Tutulmaz ile makamında basına kapalı görüştü. Tutulmaz, kentteki çalışmalar
hakkında bilgi verdiği Bakan Yanık’a Devrek bastonu hediye etti. Bakan Yanık, Valiliğin ardından
esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Esnaf ve vatandaşla bir süre sohbet eden Yanık, çocuklara oyuncak
verdi.
Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Bakan Yanık, partililerle görüştü. Zonguldak Belediye
Başkanı Ömer Selim Alan’ı makamında ziyaret eden Yanık, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Alan, Bakan Yanık’a kentin simgelerinden madenci heykeli hediye etti.

“Her türlü çalışmayı, ihtiyacı yerinde üretmeye, geliştirmeye ve
milletimizin istifadesine sunmaya çalışıyoruz”
Bakan Yanık, burada yaptığı konuşmada hem kentte ziyaretlerde bulunmak hem de huzurevi
sakinleriyle iftar yapmak, ramazanın bereketini yaşamak için Zonguldak’ta bulunduğunu söyledi.
Kısa süre önce kentte, akademisyen Prof. Dr. Teoman Duralı’nın ismi verilen tünellerin açıldığını
aktaran Bakan Yanık, “Türkiye’mizin dört bir yanında otoyollar, köprüler, geçitler, işletmeler, istihdam
alanları, eğitim yuvaları, sağlık merkezleri ihtiyaç her ne ise AK Parti hükümetleri onu ürettiler ve
hayata geçirdiler. Biz de Bakanlık olarak sosyal hizmetler noktasında her türlü çalışmayı, ihtiyacı
yerinde üretmeye, geliştirmeye ve milletimizin istifadesine sunmaya çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.
Temaslarının ardından Merkez Huzurevi’nde iftar programına katılan Bakan Yanık, büyüklerimizle
birlikte olup iftar sofrasını onlarla paylaşmanın kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.
Bakan Yanık, Bakanlığın, aynı zamanda devletin şefkat eli olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:
“Binlerce yıllık devlet hafızasına sahip bir millet olarak hiçbir vatandaşımız maddi ve manevi
imkanlardan yoksun kalmasın diye ülkemizin her köşesinde 7 gün 24 saat çalışmaya devam ediyoruz.

Çalışmak zorundayız çünkü biz büyük bir aileyiz. Bakanlığımız birey, aile ve toplum refahını artırmak
çerçevesinde dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere tüm toplumu kapsayan bir anlayışla tüm
illerimizde ve ilçelerimizde sosyal hizmetler ve sosyal yardım çalışmalarını devam ettirmektedir.
Sadece sosyal yardımlar bağlamında Zonguldak’a 2003-2022 yılları arasında yaklaşık 1,6 milyar lira
sosyal yardım kaynağı aktarmışız.”
Bakan Yanık, AK Parti hükümetlerinin, her türlü ihtiyaçta vatandaşının yanında olduğunu, olmaya
da devam ettiğini vurguladı.

Ana prensibimiz aile odaklı hizmet sağlamak
Bakanlığın faaliyetleri hakkında bilgi veren
Bakan Yanık, “Engelliler ve yaşlılarımızın
toplumsal hayata tam ve etkin katılımı
ve bağımsız bir şekilde yaşayabilmeleri
için insan odaklı ve hak temelli hizmet
modelleri gerçekleştiriyoruz. Eğitimden
sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her
alanda engelli ve yaşlılarımızın sorunlarına
kapsamlı çözümler üretiyoruz.” şeklinde
konuştu.

Bakan
Derya Yanık
Kadirli Eğitim
ve Kültür
Vakfı İftar
Programına
Katıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Dünyada, Türkiye’ye dönüp bakmadan
siyaset denkleminin kurulamadığı bir dönemde, özellikle Çukurova’nın vatansever
insanlarının birikimi ve çabasını daha çok öne çıkarmamız gerekiyor.” dedi
Bakan Yanık, Kadirli Eğitim ve Kültür Vakfı
(KAVAK) tarafından Sayıştay Başkanlığı
Gölbaşı Eğitim ve Sosyal Tesisleri’nde
düzenlenen iftar programına katıldı.
Bakan Yanık, burada yaptığı konuşmada,
Kadirli ilçesinin de içinde bulunduğu
Çukurova bölgesinin verimli topraklarına
ve insan kaynağı açısından önemine işaret
etti.

Bakan Yanık, engellerin kalktığı bir
toplum olma vizyonuyla hareket ettiklerini, yaşlı haklarının güçlendirilmesi ve aktif yaşlanmanın
desteklenmesi için çalışmalar yürüttüklerini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bağlı Devrek’te 1 bakım ve rehabilitasyon merkezimizde
65 engelli bireyin bakımını hali hazırda sürdürüyoruz, hizmet sunuyoruz. Bunun dışında
ruhsatlandırılması, finansmanı ve denetimi Bakanlığımızca sağlanan 2 özel engelli bakım merkezinde
de hizmet alan 139 engelli vatandaşımız bulunuyor. Yine Zonguldak’ta Bakanlığımıza bağlı 4
huzurevi ile yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde 192 büyüğümüze hizmet sunuyoruz. Bugün
de bu merkezlerden birinde sizlerle olmaktan duyduğum mutluluğu bu vesileyle tekrar belirteyim.
Bakanlık olarak sosyal hizmetlerde ana prensibimiz; aile odaklı hizmet sağlamak ancak bunun
mümkün olmadığı durumlarda bireylerin rahat ve huzurla yerleşecekleri, insan doğasına uygun
mekanlarda hizmet sunmayı önceliyor ve kurumlarımızı bu şekilde dönüştürüyor, geliştiriyoruz.”
Aile odaklı sistemde ise evde bakım yardımı, engelli ve yaşlı aylığı, sosyal ekonomik destek, şartlı
eğitim yardımı, ücretsiz seyahat hakkı gibi birçok başlıkta yardım programları geliştirdiklerini ve
bu hizmetleri sürdürdüklerini belirten Bakan Yanık, “Zonguldak’a ücretsiz seyahat uygulaması
kapsamında 2022 yılında 94 bin lira gelir desteği ödemesi yaptık. Evde bakım yardımından
halihazırda 5 bin 747 vatandaşımız Zonguldak’ta yararlanıyor. 2006’dan beri Zonguldak halkına bu
kapsamda 732 milyonun üzerinde kaynak aktarmışız, ödeme yapmışız. Zonguldak’ta 2022 ocakşubat döneminde 1029 yaşlımıza 2,2 milyon lira, 4 bin 523 engelli ve engelli yakınımıza 9,2 milyon
lira yardım yapılmıştır.” ifadelerini kullandı.
Bakan Yanık, konuşmasının ardından huzurevi sakinleriyle sohbet etti.

Bu
bölgedeki
insanların
iletişimde
olmasının ülkenin gelişimi için de önem
taşıdığını söyleyen Bakan Yanık, “Ülkemizin tam da şu dönemde Çukurova’nın vatansever, çalışkan,
zeki, iyi eğitimli insanlarının katkısına ve birikimine çok ihtiyacı var.” diye konuştu.
Bakan Yanık, Türkiye’nin geleceği ve selameti için çalıştıklarını, bölgesinde ve dünyada güçlü,
etkili ve lider ülke olmasını hedeflediklerini
dile getirerek, “Terör, şükürler olsun son
derece azaldı, artık neredeyse parmakla
sayılacak kadar azaldı. Dünyada, Türkiye’ye
dönüp bakmadan siyaset denkleminin
kurulamadığı bir dönemde, özellikle
Çukurova’nın
vatansever
insanlarının
birikimi ve çabasını daha çok öne
çıkarmamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.
Programa katılanlara teşekkür eden Bakan
Yanık, bu tip buluşmaların artarak devam
etmesini diledi.

Bakan
Derya Yanık
Giresun’da
Ziyaretlerde
Bulundu

Bakan
Derya Yanık
Memleketi
Osmaniye’de
Ziyaretlerde
Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Giresun’daki programı kapsamında çeşitli
kuruluşları ziyaret ederek, iftarını vatandaşlarla birlikte yaptı
Bakan Derya Yanık, Giresun’da
temaslarda
bulundu.
Vali
Enver Ünlü ve Belediye
Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nu
ziyaret ederek sosyal yardım
hizmetleri ve yatırımlarla ilgili
bilgi alan Bakan Yanık, AK Parti
İl Başkanlığını da ziyaret etti.
Bakan
Yanık,
ardından
Giresun Çocuk Evleri Sitesi ile
Giresun Huzurevi Yaşlı Bakım
ve Rehabilitasyon Merkezi
sakinleriyle bir araya geldi.
Yanık daha sonra Giresun
Belediyesince düzenlenen halk
iftarına katılarak, vatandaşlarla
sohbet etti, fotoğraf çektirdi.
Bakan Yanık, Kadir Gecesi’nde
Giresun’da vatandaşlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek “Allah oruçlarımızı
kabul, dualarımızı makbul etsin.” dedi.
İftarda yanında bir şehit ailesi bulunduğunu dile getiren Yanık, “Bu orucu şehitlerimizin manevi
huzurunda açıyoruz. Allah oruçlarımızı kabul etsin.” ifadelerini kullandı.
Bakan Yanık, yaklaşan Ramazan Bayramı’nın bütün insanlık alemine hayırlar getirmesini temenni
ederek herkesin bayramını kutladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Binlerce yıllık devlet hafızasına sahip bir
millet olarak hiçbir vatandaşımız maddi ve manevi olanaklardan yoksun kalmasın diye
ülkemizin her köşesinde ve Osmaniye’mizde de 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Çalışmak ve
üretmek, ürettiğimizi paylaşmak, refahı toplumsal zemine yaymak zorundayız. Çünkü
biz, artık büyük bir aileyiz.” dedi
Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere memleketi Osmaniye’ye gelen Aile ve Sosyal
Hizmetler Bakanı Derya Yanık, önce Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner’i ziyaret etti, ilçedeki
çalışmalar hakkında Öner’den bilgi aldı. Daha sonra Adana’nın Kozan ilçesindeki trafik kazasında
şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan’ın ailesini ziyaret eden Yanık, şehidin babası Âdem
ile eşi Cennet Avan’a başsağlığı diledi.
Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz’a da ziyarette bulunan Yanık, burada, hemşehrileriyle bir arada
olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Bakan Derya Yanık, Çukurova’nın yiğitlik, cesaret ve vatan
sevgisi anlamında özel bir yer olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:
“Biz kafamızı bu coğrafyada nereye çevirsek bir şehit yakınına, annesine, babasına, eşine, evladına
denk geliriz. Şairin tam da ‘Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda’ dediği yer burasıdır. Dolayısıyla
biz, bu toprağın evladı olarak vatan müdafaasını ve sevgisini ne kadar önemsiyor, kutsal biliyorsak
aynı şekilde bu toprağı geliştirmek, verimli hale getirmek, üretmek zorundayız. Memleketin sınır
müdafaası ne kadar kıymetliyse memleketin ekonomik müdafaasına da aynı ciddiyetle sarılmak
zorundayız.”

Bakan Derya Yanık, şehit Piyade Er Hüseyin Çelik’in ailesini
ziyaret etti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bahçe Belediyesinin ardından şehit Piyade Er Hüseyin
Çelik’in ailesini de ziyaret etti. Yanık, şehidin annesi Emine Çelik ile ziyarette yer alan şehit polis
memuru Şahinbey Türk’ün annesi Pakize Türk’ün elini öptü, annelere Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim
hediye etti.

Bakan Derya Yanık, daha sonra Hasanbeyli
Belediye Başkanı Selahattin Denizoğlu’na
yaptığı ziyarette, ilçedeki çalışmalar hakkında
bilgi aldı. Görüşmenin ardından Bakan Yanık,
ilçede yaptırılan kadınlara yönelik Bağımlılıkla
Mücadele ve Eğitim Merkezi inşaatında
incelemede bulundu.
Yanık daha sonra Osmaniye Valiliği
ve Belediyesi ile AK Parti Osmaniye İl
Başkanlığı’nı ziyaret etti. Daha sonra AK
Parti Osmaniye İl Başkanlığı tarafından
düzenlenen iftar programına geçen Bakan
Yanık, burada yaptığı konuşmada memleketinde iftar huzuru duyduğunu söyledi. Bakan Yanık, kentin
tarım ürünleri, yazarları, şairleriyle insanların gönlünde taht kurduğunu belirterek, Osmaniye’nin
kahramanları ve kahramanlıklarıyla öne çıktığını kaydetti.
Osmaniye’nin, şehitlerin ve gazilerin toprağı olduğunu vurgulayan Yanık, “Vatan sevgisi, millet aşkı
denilince herkesin aklına ilk gelen şehirlerden birisidir Osmaniye. Bununla gurur duyuyor, vatanı için
canından geçen bu yiğitlere layık olabilmek için tüm gücümüzle çalışmamız gerektiğini ifade etmek
istiyorum. Her ne iş yapıyor olursak olalım, yaptığımız işi en güzel haliyle yapacak, çok çalışacak,
bu ülke için üretecek ve şehitlerimize layık olacağız” diye konuştu. Yanık, “Serçeden korkan darı
ekmez.” atasözüne atıfta bulunarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Siyaset kurumu Türkiye’de bugüne kadar hep bu mantıkla hareket ediyordu. Gün oldu, devran
döndü. Sizlerle birlikte AK Parti hükümetleri döneminde 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanı’mızın
liderliğinde Türkiye tarihine damga vurduğumuz çok önemli süreçlerden geçtik, türlü badireleri
birlikte atlattık. AK Parti siyaset kurumuna ve siyasetçiye itibarını geri veren bir siyasi harekettir.
Bunun her şeyden önce seçmenin iradesine, milletin tercihlerine saygının bir gereği olarak yaptık.”

“Türkiye medeni demokrasiler arasında yerini almak için
çok bedel ödedi”
Ülkedeki vesayet sistemine de AK Parti’nin son verdiğini söyleyen Bakan Yanık, şunları kaydetti:
“Yine bir deyim vardır duymuşsunuzdur, ‘Soğanın acısını yiyen bilmez, doğrayan bilir.’ Sivil siyaset
üzerinde var olan her türlü baskıyla tehditle mücadele ederek bugünlere geldik. Vesayet olduğu
sürece hiçbir hükümet bağımsız hareket edemez ve ülkemizde de edemiyordu. Vesayet sistemini
gündemimizden çıkaran Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde AK Parti kadroları olmuştur. Türkiye
medeni demokrasiler arasında yerini almak için çok bedel ödedi. Merhum Başbakan Menderes,
Turgut Özal, Necmettin Erbakan’ın yaşadığı acı tecrübeleri bu toplum artık yaşamasın diye kendini
öne atan bir lider var.”
Yanık, 17-25 Aralık’ı, Adana ve Hatay’da MİT tırlarının durdurulmasını, Gezi olaylarını, AK Parti’yi
kapatma davasını ve 15 Temmuz darbe girişimini unutmadıklarını vurgulayarak, bu olayların üzerini
örtmeye çalışan lobilerin “varlığının da daima hatırlanması gerektiğini anlattı.

“Refahı toplumsal zemine yaymak zorundayız”
Bakanlığının çalışmalarına değinen Yanık, “Bakanlığımız öbür taraftan da Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı olarak devletimizin de şefkat eli. Binlerce yıllık devlet hafızasına sahip bir millet olarak
hiçbir vatandaşımız maddi ve manevi imkanlardan yoksun kalmasın diye ülkemizin her köşesinde ve
Osmaniye’mizde de 7 gün 24 saat esasıyla çalışıyoruz. Çalışmak ve üretmek, ürettiğimizi paylaşmak,
refahı toplumsal zemine yaymak zorundayız çünkü biz artık büyük bir aileyiz” şeklinde konuştu.
Derya Yanık, Osmaniye’ye 2003-2022 yılları arasında yaklaşık 3 milyar lira sosyal yardım kaynağı
aktarıldığının bilgisini vererek, “Sosyal yardımlarımız bazen süreklidir, bazen kısa sürelidir ama
AK Parti hükümetleri az ya da çok her türlü ihtiyaçta vatandaşın yanında olmaya devam etmiştir.
Bundan sonra da devam edecektir.” ifadesini kullandı.
Ramazan Bayramı’nın hayırlı olmasını dileyen Yanık’ın konuşmasının ardından, canlı bağlantıyla
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “AK Parti Teşkilatları İftar
Programı” hitabı dinlenildi.
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Saha Çalışması
Tamamlanan
Türkiye Aile
Yapısı
Araştırmasının
Ön Bulguları
Yayımlandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, Resmi İstatistik Programı kapsamında beş
yılda bir gerçekleştirilen ve dördüncüsü tamamlanan Türkiye Aile Yapısı Araştırması’nın
(TAYA) ön bulguları yayımlandı. Bu kapsamda, katılımcıların yüzde 82,6’sı kadının çalışma
hayatına ve sosyal hayata katkı sağlamasını değerli buldu
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı işbirliğinde Türkiye’de ailelerin güncel durumunu incelemek,
hanehalkı özellikleri, evlilik, doğurganlık eğilimleri, nesiller arası dayanışma, çocuk algısı, aile içi
ilişkiler, komşuluk ve akrabalık ilişkileri, aile fertlerinin beraber vakit geçirme rutinleri, aile içi karar
alma mekanizmaları ve iş bölümü gibi aile hayatına ilişkin bilgiler edinmeyi amaçlayan TAYA, hedef
kitle ve içerik açısından Türkiye’de aile yapısına ilişkin gerçekleştirilen en kapsamlı sosyal araştırma
olarak kabul ediliyor.

İlk olarak 2006 yılında yapıldı
Türkiye’de aile yapısını incelemek üzere ilk olarak 2006 yılında yapılan Türkiye Aile Yapısı Araştırması,
2011 ve 2016 yıllarında da tekrarlandı. 2006 yılında 12.208 hanede 48 bin ferde ilişkin demografik
bilgi alındı ve 18 yaş üstü yaklaşık 25 bin kişiyle görüşüldü. Araştırma raporu 3 dilde (Türkçe, İngilizce,
Arapça) hazırlandı ve kamuoyu ile paylaşıldı.
2011 yılında, 12 bin hanede 44 bin ferde ilişkin demografik bilgi alındı, 18 yaş üstü 23 bin kişiyle
görüşüldü. 2016 araştırmasında ise Türkiye genelinde 17 bin haneye gidildi. Bu hanede yaşayan 15
yaş ve üstü 35.400 bireyle görüşüldü ve rapor kamuoyu ile paylaşıldı.

81 ilde 19.430 hane ile görüşüldü
2021 yılında dördüncüsü gerçekleştirilen TAYA kapsamında Türkiye genelinde 81 ilde 19.430
hane ziyaret edildi ve bu hanelerde yaşayan 15 yaş ve üzeri 42.046 kişi ile görüşüldü. Bu kişilerin
evlenme/boşanma ve çocuk algısı, aile içi ilişkileri, komşuluk ve akrabalık ilişkileri, aileyle birlikte
yapılan faaliyetler, aile içi karar alma ve iş bölümü gibi konularda değerlendirme ve algıları derlendi.
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Kadınlar için evlenme yaşı 25-29 yaş
aralığı
2021 ön bulguları ve 2016 yılı sonuçları karşılaştırılmalı olarak
bakıldığında, 2021’de ilk evliliklerin yüzde 36,9’u 20-24 yaş aralığında
gerçekleşti. 2016 araştırma sonuçlarında ise bu oran yüzde 37,5’ti.
Buna göre, 20-24 yaşında ilk evliliklerini gerçekleştirenlerin
oranında azalma görüldü.
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Aile Eğitim
Programı ile 10
yılda 2,5 milyon
kişiye ulaşıldı

2021 araştırmasına katılanlar, erkekler ve kadınlar için uygun görülen ilk evlenme yaş aralığını
çoğunlukla 25-29 yaş olarak belirtti. 2016 ile 2021 yılı karşılaştırıldığında kadınlar için uygun görülen
ilk evlenme yaşının, 20-24 yaş aralığından 25-29 yaş aralığına çıktığı gözlendi.
2021 sonuçlarına göre, en az bir kez boşanmış kişilerin en önemli boşanma nedeni, yüzde 32,2 ile
eşin sorumsuz ve ilgisiz davranması oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin oluşmasına
katkıda bulunmak amacıyla yürütülen Aile Eğitim Programı (AEP) ile bugüne kadar 2,5
milyon kişiye ücretsiz eğitim verildi

Yüzde 30,7’si yaşlanınca evde bakım
hizmeti almak istiyor

Bakanlığa bağlı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ailelere yönelik aile içi iletişim,
hukuk, iktisat, medya ve sağlık alanlarında eğitimler verilmesi amacıyla 2012 yılında Aile Eğitim
Programı (AEP) hayata geçirildi.

2021 araştırmasına katılan kişilerin kendilerine bakamayacak kadar
yaşlandıklarındaki tercihleri incelendiğinde kişilerin yüzde 30,7’si
evde bakım hizmeti almak isteyeceğini ifade ederken; 2016 yılında
bu hizmeti almak isteyeceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 29,4’tü.
2016 ve 2021 sonuçları karşılaştırıldığında evde bakım hizmeti
alma tercihinde artış olduğu belirlendi.

Kadınların çalışmasının değerli olduğunu
düşünenlerin oranı yüzde 82,6

Programın uygulanmaya başladığı günden bugüne ailelere, verilen hizmetlerden daha etkili
biçimde yararlanmaları, bireylerin yaşam kalitesinin artması, ailelerin sahip olduğu her türlü kaynağı
etkili bir şekilde yönetmesi ve karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlemler almalarına katkıda
bulunulması amacıyla çeşitli eğitimler veriliyor.
Aileler, AEP’nin internet sitesine ya da uygulayıcı kurumlara müracaat ederek, 81 ilde birçok
kurumda veya çevrim içi düzenlenen eğitimlere katılabiliyor. Ayrıca vatandaşlar, gerek AEP internet
sitesinden gerekse uygulayıcı kurumlardan ihtiyaç duydukları eğitimlerin açılması konusunda da
talepte bulunabiliyor.
Eğitimler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerinde
ücretsiz olarak sunuluyor.

Öte yandan, kadınların çalışma hayatına ilişkin katılımcıların
algıları incelendiğinde, 2021 yılı çalışmasına katılanlardan kadının
çalışma hayatına ve sosyal hayata katkı sağlamasının değerli
olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 82,6.

Sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen AEP ile
bugüne kadar 2,5 milyon kişiye ulaşıldı.

Ön raporu tamamlanan Türkiye Aile Yapısı Araştırmasının detaylı sonuç raporu bu yıl içerisinde
hazırlanıp kamuoyu ile paylaşılacak.

Program 5 alanda 28 modülden
oluşuyor
AEP, ailelerin aile eğitimiyle ilgili temel ihtiyaçları dikkate alınarak geliştirilen aile eğitimi ve iletişimi,
hukuk, iktisat, medya ve sağlık olmak üzere 5 alanda 28 modülden oluşuyor.
Aile eğitimi ve iletişimi alanında yer alan modüllerle aile hayatını bütüncül bir anlayışla ele almak,
yaşamın farklı dönemlerinde yaşanabilecek sorunlar hakkında bilgi vermek ve bu sorunların
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çözümüne hizmet edecek farkındalık ve becerilerin kazandırılması amaçlanıyor.
Hukuk alanında yer alan modüllerle aile üyelerinin birbirlerine karşı ve aile dışındaki kişi ve kurumlara
karşı hakları ve yükümlülükleri konusunda bilgi ve farkındalık kazandırılması hedefleniyor.

Eğitimlerle “daha güçlü toplum”
haline gelinmesi hedefleniyor
İktisat alanında yer alan modüllerle aileler
ekonomik kaynaklar ve bu kaynakların doğru ve
etkin yönetimi konusunda bilgilendirilirken, sağlık
alanındaki modüllerle de aile sağlığının korunması ve
geliştirilmesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, hastalıklarla daha etkin mücadele edilmesi ve sağlık
maliyetlerini en aza indirerek daha güçlü toplum haline gelinmesi hedefleniyor.
Medya alanında verilen eğitimlerle de aile bireylerinin medya karşısında daha donanımlı, bilinçli
ve güçlü olabilmeleri, medya ile ilgili hizmetlerden daha etkili biçimde yararlanmaları ve medyada
karşılaşabilecekleri çeşitli risklere yönelik önlemler almaları amaçlanıyor.
Aynı zamanda, bireylerin medya imkanlarından en üst seviyede faydalanmalarına ve gelebilecek
zararları da en aza indirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmalarına katkıda bulunuluyor.

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü

33

55. Nüfus ve
Kalkınma
Komisyonu
Gerçekleştirildi

Birleşmiş Milletler Nüfus ve Kalkınma Komisyonu’nun 55.Oturumu, COVID-19
pandemisinin etkisinin ardından kapsayıcı ve sürdürülebilir toplumların nasıl inşa
edileceğini tartışmak üzere ‘Population And Sustainable Development, in Particular
Sustained and Inclusive Economic Growth (Nüfus ve Sürdürülebilir Kalkınma, Özellikle
Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Ekonomik Büyüme)’ ana temasıyla 25-29 Nisan 2022
tarihlerinde ‘hibrit’ formatta New York’ta düzenlendi
Komisyonda, özellikle genç ve yaşlı nüfusun ekonomik büyümeye nasıl katkıda bulunabileceği,
ayrıca insan faaliyetlerinin çevre ve iklim değişikliği üzerindeki etkisi değerlendirildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını temsilen Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Cem Uraldı video
mesaj yoluyla katılım sağladı. Uraldı video mesajında; aile kurumunun çocukların yetiştirilmesinde,
değerlerin yeni nesillere aktarılmasında birey ve toplum arasında bir köprü olduğunu, ailenin sosyal
kalkınmanın önemli bir unsuru olduğunu vurguladı. Uraldı, ayrıca, toplumun ve sosyal kalkınmanın
sürdürülebilirliği için aile kurumunun güçlendirilmesinin önemli olduğuna dikkat çekti.
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Cumhurbaşkanı
Erdoğan ve eşi
Emine Erdoğan
çocuklarla iftar
yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı nedeniyle Küçükyalı Çocuk Evleri Sitesi’ndeki çocuklarla iftarda bir
araya geldi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi
Emine Erdoğan, iftar yaptıkları 9 ile 12 yaş arasındaki 50 çocukla sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur’an-ı Kerim okunan programda çocuklara hediye verdi, onlarla fotoğraf
çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın ardından kendisini çaya davet eden bir esnafın iş yerine de
misafir oldu.
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Bakan Derya
Yanık “İhtiyaç
sahibi ailelerimizin
çocukları için nisan
ayında toplam
239 milyon TL SED’i
hesaplara yatırdık”

Bakan
Derya Yanık
Adana’da
Tekno
Çocuk
Festivaline
Katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocuklarının okul ve diğer masraflarını
karşılamaları için ihtiyaç sahibi ailelere nisan ayında toplam 239 milyon TL Sosyal ve
Ekonomik Destek (SED) ödendiğini bildirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tekno Çocuk Festivalinin açılışında
çocuklara “ ‘İcat çıkarma’ sözünün aksine icat çıkarın, yaratıcı fikirlerinizi hayata
geçirme gayreti içerisinde olun. Bugün burada sizlere baktığımda hepinizin gözünde o
icat çıkaracak bir ışıltıyı görüyorum.” diye seslendi

Bakan Derya Yanık, çocukların ve ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesine önem verdiklerini ifade etti.
Bakanlığın çocukların okul masraflarıyla diğer ihtiyaçlarının karşılanması için Sosyal ve Ekonomik
Destek (SED) hizmeti sağladığını belirten Bakan Yanık, bu hizmetle ekonomik gerekçelerle aile
bütünlüğünün bozulmasını engellemeyi ve çocukların aileleri yanında büyümesini amaçladıklarını
vurguladı.
SED kapsamındaki her bir çocuk
için aylık ortalama 1.650 TL
destek sağlandığını kaydeden
Bakan Yanık, “İhtiyaç sahibi
ailelerimizin çocukları için nisan
ayında toplam 239 milyon TL
SED’i hesaplara yatırdık.” dedi.
BakanYanık,“SED’denyararlanan
çocuklarımız için ayrıca birçok
sosyal ve kültürel etkinlik de
düzenliyoruz.
Çocuklarımızı
maddi ihtiyaçlarının yanı sıra
sosyal ve kültürel yönden de
destekleyerek diğer akranları
gibi sosyal hayata katılmalarını
amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Bakan Yanık, SED hizmetinden
yaklaşık 147 bin çocuğun
yararlandığını belirtti.

Bakan Yanık, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Teknokent iş birliğinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleştirilen Tekno Çocuk Festivalinde, çocuklarla bir araya geldi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan’ı dünya çocuklarına armağan ettiğini belirten Bakan Yanık,
bu bayramı erkenden kutlamaya başladıklarını belirtti.

“İcat çıkarma sözünün aksine icat
çıkarın”
Bakan Yanık, 23 Nisan Ulusal Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı’nı bu sene teknolojinin en
eğlenceli, heyecan dolu haliyle kutladıklarını ifade
ederek, “Tekno Çocuk Bayramı’mızda bugün robotik
atölyelerimizden yapay zekaya, oyuncak tırımızdan,
sportif aktivitelere, şarkılara, konserlere kadar pek
çok etkinlik yer alıyor.
‘Tekno Çocuk Bayramı’mızda istiyoruz ki sizler, yani geleceğin mucitleri, bilim adamları olarak
bugünden bu alandaki faaliyetlerimizi başlatmış olun. ‘İcat çıkarma’ sözünün aksine icat çıkarın,
yaratıcı fikirlerinizi hayata geçirme gayreti içerisinde olun. Bugün burada sizlere baktığımda
hepinizin gözünde o icat çıkaracak bir ışıltıyı görüyorum.” diye konuştu.
Çocukların ışıltısının hiç sönmemesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Yanık, bütün
dünyaya barış ve esenliği çocukların getireceğini aktardı.
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“Sizden sonraki çocukların örnek aldıkları
kahramanlar olacaksınız”
Bakan Derya Yanık, tarım ve sanayi başta olmak üzere
sanat, siyaset ve sporda önemli isimler yetiştiren Adana’nın
bilim ve teknolojide de aynı çıkışı yakalayacağına inandığını
vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Çukurova’nın zeki ve çalışkan insanları, yapacakları icatlarla ve üretecekleri yeni teknolojilerle
Yaşar Kemal’in edebiyatta, Şener Şen’in sinemada yaptığını, bilim ve teknolojide yapacaktır. Sevgili
çocuklar, sizlere bu anlamda güvenimiz tam. Çukurova’nın suyunu içen bir arkadaşımız yazılımda,
kodlamada, robotikte ve diğer alanlarda dünyayı sarsacak icatlar yapabilecek potansiyele sahiptir.
Burada Çukurova Teknokent’te de bu anlamda çok başarılı arkadaşlarımızın olduğunu biliyorum.
Ben de bu topraklarda yetişen birisi olarak Çukurova’mızın bir ferdi olmaktan her zaman büyük
gurur duydum. Sizler de hayallerinizin peşinden giderek mutlu olacağınız tüm insanlara fayda
sağlayacak işler yaparak sizden sonraki çocukların örnek aldıkları kahramanlar olacaksınız. Gerçek
süper kahramanlık ancak böyle olur.”
“Çukurova’nın zeki ve çalışkan insanları, yapacakları icatlarla ve üretecekleri yeni teknolojilerle
Yaşar Kemal’in edebiyatta, Şener Şen’in sinemada yaptığını, bilim ve teknolojide yapacaktır. Sevgili
çocuklar, sizlere bu anlamda güvenimiz tam. Çukurova’nın suyunu içen bir arkadaşımız yazılımda,
kodlamada, robotikte ve diğer alanlarda dünyayı sarsacak icatlar yapabilecek potansiyele sahiptir.
Burada Çukurova Teknokent’te de bu anlamda çok başarılı arkadaşlarımızın olduğunu biliyorum.
Ben de bu topraklarda yetişen birisi olarak Çukurova’mızın bir ferdi olmaktan her zaman büyük
gurur duydum. Sizler de hayallerinizin peşinden giderek mutlu olacağınız tüm insanlara fayda
sağlayacak işler yaparak sizden sonraki çocukların örnek aldıkları kahramanlar olacaksınız. Gerçek
süper kahramanlık ancak böyle olur.”

“Başkalarının icat etmesini beklemeyen,
üretmeyi bilen insanlar olmamız gerekiyor “
Bilim, bilişim ve teknolojinin önemini anlatan Bakan Derya
Yanık, şunları kaydetti:
“Bakanlık olarak çocuk ve gençlerimizin bilim ve teknolojiye
bilinçli biçimde tanışmalarını, o alanda üretken olmalarını, yeni
fikirlerini, benzersiz projelerini hayata geçirecek bir bakışla
yetişmelerini çok önemsiyoruz. Günlük hayatımızda işin içine
kodlama ve yazılımın dahil olduğu onlarca ürün kullanıyoruz.
Cep telefonlarımız, bilgisayarlarımız, arabalar, televizyonlar, kısacası tüm akıllı sistemler ve elektronik
aletler... Bunların her birinin mucidi kimdir? Bu icatları kimler nasıl yapmışlar? Nasıl çalışmışlar? Çılgın
fikirlerini nasıl gerçekleştirmişler? Bunları merak ediyorsunuz ve inceliyorsunuz değil mi? Elimizdeki
cihazları ya da kullandığımız programları incelemezsek, sistemlerini anlamazsak sadece tüketici
oluruz ama bizim üretici olmaya, bunları yapan olmaya ihtiyacımız var. Tıpkı uçak yapabilmek için
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çalışan, Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ, Nuri Killigil, Selçuk Bayraktar gibi başkalarının icat etmesini
beklemeyen, üretmeyi bilen insanlar olmamız gerekiyor.”
Konuşmasının ardından Bakan Yanık, etkinlik alanında aralarında Ukraynalıların da olduğu çocuklarla
sohbet etti. Devlet koruması altındaki çocukların yaptıkları resim ve el sanatlarının sergilendiği standı
gezen Yanık, kodlama çalışmalarını da inceledi. Etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler de verildi.
Bakan Derya Yanık, daha sonra Adana’daki temasları kapsamında Vali Süleyman Elban’ı ziyaret etti,
valilik şeref defterini imzaladı. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Bakan Yanık, İl Başkanı
Mehmet Ay ve partililerle görüştü.
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Bakan
Derya Yanık
Çocukların
Bayramını
Kutladı

Devlet
Korumasında
Yetişen
1.121 Genç
Kamuda
İstihdam
Edilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 23 Nisan’ın Türk tarihinin bağımsızlık
mücadelesinin kilometre taşlarından biri olduğuna işaret ederek, “23 Nisan Türk
çocuklarının dünya çocuklarıyla paylaştığı bir şölen. Hepimize mutlu, kutlu olsun.” dedi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bakım ve korumasında yetişen 1.121 genç, kamu
kurum ve kuruluşlarındaki kadrolara atanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla
video mesaj yayımlayarak çocukların bayramını kutladı.
Bakan Yanık, mesajında şunları kaydetti:
“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın bütün çocuklarımıza, dünyadaki her çocuğa kutlu
ve mutlu olmasını temenni ediyorum. 23 Nisan Türk çocuklarının dünya çocuklarıyla paylaştıkları bir
şölen ve 23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı, bizim bağımsızlık mücadelemizin kilometre
taşlarından birisidir. O günden bugüne Türk milleti bağımsızlığını korumak için her türlü mücadeleyi,
her türlü fedakarlığı yaptı ama aynı zamanda o tarih bilincini de çocuklarına hafıza olarak bıraktı.
Şimdi biz Türk çocukları olarak bu hafızayı, bu mücadele azmini, bu bağımsızlık tutkusunu dünya
çocuklarıyla paylaşıyoruz. Hepimize hayırlı olsun mutlu, kutlu olsun.”

Devlet korumasında yetişen 1.121 genç, Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamu kurum ve
kuruluşlarında eğitim durumlarına uygun kadrolarda istihdam edilecek.
Hak sahibi gençler, tercih işlemlerini 27 Nisan’a kadar e-devlet üzerinden yapabilecek. Tercih
kılavuzuna Bakanlığın internet sitesinden veya turkiye.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.
Atama tarihi daha sonra duyurulacak.
2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarınca, devlet korumasında yetişmiş
gençlerin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı sağlanıyor. Bu amaçla Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığınca yılda üç kez atama yapılıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gençlere istihdam sonrasında da destek vermeyi sürdürüyor. İşe
yerleştirilen gençlere, Bakım Sonrası Rehberlik İzleme ve Değerlendirme Birimlerindeki personel
tarafından yaşadıkları sorunların çözümü için destek sağlanarak, ihtiyaç duydukları konularda
rehberlik çalışmaları yürütülüyor.
Bugüne kadar devlet korumasında yetişmiş toplam 57.528 kişinin kamuda istihdamı sağlandı.
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Aile ve Sosyal
Hizmetler
Bakanlığından
öksüz ve yetim
çocuklara özel
destek

Rehberde ebeveyn kaybı yaşamış ve yas sürecinde çocukların desteklenmesi, ebeveyn kaybı
sonrası yapılacak iş ve işlemler, çocuklar ve ailelerine yönelik hizmetlere ilişkin bölümlerin yanı sıra,
ebeveyn kaybı yaşayan çocuklar için yapılabilecekler konusunda önerilere yer verildi.

Ebeveyn kaybı yaşamış çocuklara yönelik destekler konusunda uzmanlaşmış bir birim
kuran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, tüm illerde oluşturulan Öksüz Yetim Birimleri
aracılığıyla 7.696 çocuğa hizmet götürdü

Bu kapsamda ekonomik desteğe ihtiyaç duyan ebeveyn kaybı yaşamış çocuklar için ailelerine
sosyal ve ekonomik yardımlar yapılıyor. Bunun yanı sıra psikososyal destek ve danışmanlık hizmetleri
sunuluyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının öksüz ve yetim çocuklara yönelik tüm illerde oluşturduğu
Öksüz Yetim Birimleri aracılığıyla 7.696 çocuğa hizmet sunuldu.
Bakanlıkça, ebeveyn kaybı yaşamış çocuklara yönelik hizmetlerin bütüncül yürütülmesi amacıyla 10
Eylül 2020’de Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Öksüz, Yetim ve Gündüz Hizmetleri
Daire Başkanlığı kuruldu.
Bu doğrultuda, ebeveyn kaybı yaşamış çocuklara yönelik çalışmaları planlamak ve yürütülen
çalışmalara ilişkin bilgi sunmak amacıyla 81 il müdürlüğü bünyesinde Öksüz Yetim Birimleri
oluşturuldu. Birimlerde görevli meslek elemanları tarafından ebeveyn kaybı yaşamış çocuklar tespit
edilerek çocuklara ve ailelerine ziyaretler gerçekleştirildi.
Ziyaretlerde ebeveyn kaybı yaşamış çocuk ve ailelerinin ihtiyaç duyduğu destek türü belirlenerek,
ihtiyaçlar doğrultusunda çocukların ve ailelerin sosyal hizmet modellerine yönlendirilmesi sağlandı.
Aynı zamanda çocuklara ve ailelerine, rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunuldu.
Görevliler, 2022 Mart itibarıyla toplam 7.696 çocuğun hanesine ziyaret gerçekleştirerek, onların
ihtiyaç durumuna göre uygun sosyal hizmet modellerinden yararlandırılmalarını sağladı.

Ebeveyn kaybı yaşamış çocuklara özel
rehber
Ebeveyn kaybı yaşamış çocuklara yönelik çalışmalar kapsamında Bakanlıkça, bu konuda sunulan
hizmetlerle ilgili ailelere bilgi verilmesi, yas sürecinde çocukların ve ailelerin desteklenmesi amacıyla
“Ebeveyn Kaybı Yaşamış Çocukları Destekleme Rehberi” de hazırlandı.

Birçok yardım ve destek programı
yürütülüyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocukların anne baba yoksunluğundan kaynaklanan sorunlarla
baş edebilmesi, topluma uyum sağlayabilmeleri ve psikolojik yönden sağlıklı olmaları amacıyla
çeşitli mekanizmalarla birçok destekte bulunuyor.

Mevcut durumda, öksüz ve yetim aylığı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardımlar başta olmak
üzere birçok yardım programı yürütülüyor.
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Emine
Erdoğan
Hanımefendi
ve Bakan
Derya Yanık
Huzurevi
Sakinleri ile
İftar Yaptı
Emine Erdoğan Hanımefendi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, iftarını
huzurevi sakinleri ile yaptı
Emine Erdoğan Hanımefendi ile Bakan Derya Yanık Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve
Rehabilitasyon Merkezi’nde kalan yaşlı vatandaşlarla iftarda bir araya geldi.
Ziyaretten bilgisi olmayan huzurevi sakinleri, yemekhanede karşılarında Emine Erdoğan’ı
gördüklerinde şaşkınlık ve sevinç yaşadı.
İftar vaktinde ezanı imam olan huzurevi sakini Bilal Coşkun okudu. İftarın ardından yaşlı vatandaşlarla
tek tek sohbet edip yaşam hikayelerini dinleyen Emine Erdoğan ve Bakan Yanık huzurevi sakinleri
ve çalışanlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Huzurevi sakinleri Emine Erdoğan’a aileleri, torunları, meslekleri ve gençlik zamanlarına duydukları
özlemi anlattı.

“Ziyaretinizle yazacak yeni anılarım oldu”
Huzurevinin Bocce takımında yer alan yaşlı vatandaşlar Emine Erdoğan’a bu sporu çok sevdiklerini
anlatırken huzurevi sakini eski milli basketbolcu 74 yaşındaki Özcan Yaykın da kitap yazdığını dile
getirdi.
Emine Erdoğan’ın “Yazmanız çok güzel, sizin anılarınız çok kıymetli.” sözleri üzerine Yaykın, “Sizin
ziyaretinizle yazacak yeni anılarım da oldu.” yanıtını verdi.

“Ziyaretinden onur, şeref duyduk”
Huzurevinde 27 senedir kaldığını anlatan 87 yaşındaki Güngör Başyiğit, Emine Erdoğan ve Bakan
Yanık’la birlikte iftar yapmaktan, onlarla aynı masayı paylaşmaktan duyduğu mutluluğu belirtti.
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Fikriye Noktaoğlu ise “Yaklaşık
25
yıldır
huzurevinde
kalıyorum. Çok güzel bir
iftardı.
Emine
Erdoğan’ı
yakından görebilmeyi, onu
öpebilmeyi çok istiyordum.
Sağ olsun isteğimi geri
çevirmedi, çok mutlu oldum.”
dedi.
Mardinli olduğunu ve 4,5
yıldır huzurevinde kaldığını
belirten Lami Baykal da
“Cumhurbaşkanımızın
eşi
Emine Erdoğan’ı huzurevinde
görmekten çok mutlu olduk. Ziyaretinden onur, şeref duyduk. Emine Erdoğan da Cumhurbaşkanımız
da bu ülke için çok değerliler. Allah onlara sağlıklı, uzun ömürler versin.” diye konuştu.
Emine Erdoğan’ın “Yazmanız çok güzel, sizin anılarınız çok kıymetli.” sözleri üzerine Yaykın, “Sizin
ziyaretinizle yazacak yeni anılarım da oldu.” yanıtını verdi.

Emine Erdoğan’a anlamlı hediye
Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki ziyaretinde Emine Erdoğan’a
2019’da vefat eden huzurevi sakini Ahmet Onan’ın yaptığı tablo hediye edildi.
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Bakıma İhtiyacı
Olan Ağır Engelli
Vatandaşlar
ve Aileleri için
1 Milyar 272
Milyon TL Evde
Bakım Yardımı
Hesaplara
Yatırıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar
ve aileleri için bu ay toplam 1 milyar 272 milyon TL Evde Bakım Yardım’ını hesaplara
yatırmaya başladıklarını açıkladı
Bakan Derya Yanık, Bakanlığın engelli bireylere yönelik bakım hizmetlerini Bütünleşik Bakım Modeli
kapsamında gerçekleştirdiğini belirterek, “Bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aileleri yanında
desteklenmeleri öncelikli hedeflerimizdendir. Bu kapsamda en önemli hizmet modellerimizden biri
olan evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için
çalışamayan vatandaşlarımızı destekliyoruz.” dedi.
Bakıma muhtaç engelli yakınının
bakımını üstlenen hak sahibi başına
aylık 2.354 TL ödeme yapıldığını
hatırlatan Bakan Yanık, bu ay 540 bin
vatandaşın Evde Bakım Yardım’ından
yararlanacağını kaydetti.
Bakan Yanık, “Bakıma ihtiyacı olan
ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine
ekonomik destek sağlamak amacıyla bu
ay toplam 1 milyar 272 milyon TL Evde
Bakım Yardım’ını hesaplara yatırmaya
başladık.
Ödemeler 20 Nisan’da tamamlanacak.
Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza
hayırlı olmasını dilerim.” ifadelerini kullandı.
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Bakan
Derya Yanık
“Özel halk
otobüsü ve
deniz ulaşım
araçlarına
verdiğimiz
destekleri
artırdık”
Engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazilerin yararlandığı ücretsiz seyahat hakkı kapsamında
toplu taşıma hizmeti veren araçlara verilen gelir desteği ödemelerinde artış yapıldı. Aile
ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, artış yapılmasına ilişkin yönetmelik değişikliğinin
Resmî Gazete ‘de yayımlandığını belirterek, “Bu kapsamda Ankara ve İstanbul’da şehir
içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 1.330 TL desteği 1.995
TL’ye, büyükşehir belediyesi olan diğer illerde ise 1000 TL’den 1.500 TL’ye çıkardık.” dedi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Ücretsiz
Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmî Gazete ‘de yayımlandı.
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bakan Derya Yanık, ücretsiz seyahat hakkından 65 yaş ve üzeri
yaşlılar, yüzde 40 ve üzeri engelli raporu sahipleri ile şehit yakınları ve gazilerin yararlandığını
hatırlatarak, “Engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazileri ücretsiz olarak taşıyan şehir içi özel halk otobüsü
ve deniz ulaşım aracı sahiplerine yapılan aylık gelir desteği ödemesini artırdık. Yaptığımız değişiklikle,
şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir özel denizyolu ulaşımı aracı için aylık 1000 TL olan desteği
1.500 TL’ye, Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her
bir ulaşım aracına ödenen aylık 1.330 TL desteği 1.995 TL’ye çıkardık. Büyükşehir belediyesi olan
diğer illerde ise şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracına ödenen aylık 1000 TL
destek 1.500 TL’ye, büyükşehir belediyesi olmayan illerde şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her
bir ulaşım aracına ödenen aylık 800 TL’lik desteği ise 1.200 TL’ye yükselttik.” dedi.
Bakan Yanık, engelli, yaşlı, şehit yakını ve gazilere yönelik geliştirdikleri politika ve sunulan
hizmetlerin temel çerçevesini, sosyal içerme, hak temelli yaklaşım, aktif ve sağlıklı yaşlanma
perspektifi ile belirlediklerini vurgulayarak, “Ücretsiz seyahat hakkı kapsamında gelir desteği
ödemeleri çerçevesinde geçen yıl 222 milyon 648 bin TL ödenek aktardık. Bu kapsamda 2015
yılından itibaren 2022 yılı şubat ayı dahil olmak üzere toplamda 1 milyar 278 milyon 41 bin TL ödeme
yaptık. Bakanlık olarak mevcut gereksinim durumunu gözeterek sunulan hizmetlerimizin kalitesini
korumayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.
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Bakan
Derya Yanık
Sakarya’da
Eğitsel
Aktivite
Merkezi’nin
Açılışını
Yaptı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Otizmi bir farklılık olarak değerlendirerek
oluşturduğumuz ve uyguladığımız politikaların bir sonucu mahiyetinde 1.Otizm Eylem
Planını Bakanlığımız öncülüğünde hayata geçirdik. Şimdi ikincisini çalışıyoruz. İnşallah
çok kısa bir süre içerisinde onu da hayata geçirmiş olacağız” dedi
Bakan Derya Yanık, Arifiye ilçesindeki Fatma-Hamit Atay Otizm, Engelsiz Yaşam, Bakım,
Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde bulunan “Eğitsel Aktivite Merkezi’nin açılış törenine
katıldı.
Burada yaptığı konuşmada Yanık, insan hayatına yapılan her güzel dokunuşun, dünyada yeni
umutların, yeni hayallerin filizlenmesine bir vesile olduğunu söyledi.
Bakan Yanık, nöro-gelişimsel bir bozukluk olan otizm spektrumun, dünyada ve Türkiye’de giderek
artan yaygınlaşma oranları sebebiyle dikkati çektiğini belirterek, “Bu gelişmeler sebebiyle devlet
politikamız gereği olarak, her engel grubunun sorunlarını özel olarak çalışma gayretiyle otizmli
bireylerin ve ailelerinin ihtiyaçlarına yönelik tedbirler aldık, almaya devam ediyoruz.” diye konuştu.
Bütün sosyal hizmetlerde ama özellikle engelli gruplara yönelik yapılan çalışmalarda hizmet
anlayışının hak temelli olduğunu vurgulayan Bakan Yanık, “Hak temelli hizmet anlayışımızdan yola
çıkarak, sosyal hizmet modellerini oluşturduk, oluşturmaya devam ediyoruz. Otizmi bir farklılık
olarak değerlendirerek oluşturduğumuz ve uyguladığımız politikaların bir sonucu mahiyetinde ilk
ve tek eylem planımızı yani 1.Otizm Eylem Planını Bakanlığımız öncülüğünde hayata geçirdik. Şimdi
ikincisini çalışıyoruz. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde onu da hayata geçirmiş olacağız.” dedi.
Bakan Yanık, başta Türkiye Otizm Meclisi ve diğer ilgili sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve
üniversitelerin etkin katılımıyla 3 Aralık 2016’da Resmî Gazete ‘de yayımlanan “Otizm Spektrum
Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı” ile otizm, tarama ve takip programları,
farkındalık etkinlikleri, otizm alanında kurumlar arası iş birliğini güçlendirme çalışmaları gibi birçok
faaliyeti gerçekleştirdiklerini anlattı.
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“Otizmli bireyleri yılda 45 güne kadar yatılı bakım
merkezlerinde ücretsiz misafir ediyoruz”

“Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuklarımızın davranışlarını yönetmek, toplumsal yaşam
becerileri kazandırmak ve ailelerinin eğitilmesine katkı verebilmek için 81 İl Müdürlüğümüz
bünyesinde süpervizör eğitimlerine başlıyoruz.

Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların hayatını değiştirecek, onları
geleceğe hazırlayacak olan yegâne anahtarın erken tanı ve erken eğitim
olduğunun farkında olduklarını vurgulayan Yanık, şöyle konuştu:

Her çocuk özeldir. Bizim medeniyetimizde her çocuk özeldir, hepimize emanettir. Kuşkusuz aileleri
için daha özeldir. Çocuklarımızın ailesi ile birlikte sevgi ve şefkatle büyümesini önemsiyoruz. Bakanlık
olarak çocuklarımıza yönelik sosyal politika uygulamalarımızı aile bütünlüğünün korunduğu,
çocuklarımızın bakım ve rehabilitasyon sürecini ailelerin yanında tamamlayabilecekleri bir çerçevede
geliştiriyoruz.130 gündüz bakım ve rehabilitasyon merkezimizde çocuklarımızı evlerinden servislerle
alıp bırakma da dahil olmak üzere tüm hizmetleri sağlıyoruz.”

“Dolayısıyla Otizm Eylem Planı ile birlikte Sağlık Bakanlığının hayata geçirdiği ‘Otizm Tarama ve Takip
Programı’ ile artık çocuklarımızın erken tanı almasını ve dolayısıyla erken eğitime erişebilmesini
sağlamaya başladık. Kurumsal hizmetlerde otizmli bireylere yönelik ihtisaslaşmış yatılı ve gündüz
bakım merkezlerin dönüşümüne öncülük ediyoruz. Ailelerin sosyal yaşama katılımını desteklemek
için otizmli bireylerimizi yılda 45 güne kadar yatılı bakım merkezlerimizde ücretsiz misafir ediyoruz.
Kendi aileleri yanında bakımı mümkün olmayan otizmli bireylere ise yatılı bakım merkezlerimizde
hizmet sunuyoruz.”

“Otizmi, bireylerin önündeki bir engel
olmaktan çıkarmak bizim görevimiz”
Gelinen noktada otizmli bireyler ve ailelerine yönelik
hizmetlerin geliştirilmesinde, erken tanılamada ve toplumun
tüm kesimlerine yönelik farkındalık oluşturulmasında önemli
aşamalar kaydettikleri 1. Otizm Eylem Planı’nı geliştirerek
uygulamaya devam edeceklerini söyleyen Bakan Yanık,
“Otizmli çocuklarımızın ve ailelerimizin ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çalışmaları, geçtiğimiz yıl
müjdesini verdiğimiz 2. Otizm Eylem Planı’nda da sürdüreceğiz. Şu anda eylem planının son şeklinin
verilmesi amacıyla kamu ve sivil toplumun katıldığı odak toplantılara devam ediyoruz.
Ondan sonra inşallah 2. Otizm Eylem Planı’mız tüm paydaşların katılımıyla gerçekçi plan olarak
hayata geçmiş olacak. Otizmi, bireylerin önündeki bir engel olmaktan çıkarmak ve hayatlarını
kolaylaştıracak olanakları sağlamak, devlet kurumları olarak bizim görevimiz. Ancak farklılıklarımızı
zenginliğimiz olarak görüp onları sosyal hayata kazandırmak ise hem devletin hem de toplumdaki
tüm bireylerin görevidir. Bu nedenle otizm konusunda eğitim ve farkındalık çalışmalarımıza hız
verdik ve toplumun tüm kesimlerinde farkındalık oluşturulmasında önemli aşamalar kaydettik.”
ifadelerini kullandı.

“81 İl Müdürlüğümüz bünyesinde
süpervizör eğitimlerine başlıyoruz”
Bakan Yanık, otizm konusunda farkındalığı artıran önemli
faaliyetlerden olan personelin eğitimine bu yıl da devam
edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

Bakan Yanık, otizmli bireylerin toplumla bütünleşmelerini sağlayan, üretken, bağımsız, kendine
güvenen bireyler olmaları için çalışan, erişilebilir ve bireyin farklılığını gözeten engelsiz bakım
merkezlerinin dönüşümüne devam ettiklerini ifade ederek, bugün de Eğitsel Faaliyet Merkezi’ni
açarken, rehabilitasyon ve hayat becerileri kazandırmaya en az bakım kadar önem verdiklerini
vurguladı.
Sakarya’da Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri çerçevesinde açılışını yaptıkları Eğitsel Aktivite
Merkezi’nin otizmli bireylere ve ailelerine yeni motivasyon kaynağı olacağına inandığını söyleyen
Yanık, “Bu vesileyle değerli bağışlarıyla bu merkezin kurulmasında büyük katkı sunan Şükran ve
Öney Şenkardeşler’e çok teşekkür ediyor, gönüllülerimizle daha nice hayırlı projelerde görüşmek
dileğimizi yineliyorum.” dedi.
Konuşmanın ardından Bakan Yanık, Şükran ve Öney Şenkardeşler’e plaket verdi. Daha sonra
merkezin açılışını gerçekleştiren Yanık, merkezi gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Bakan Yanık, ayrıca Sakarya Gündüzlü Bakım ve Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’ni de
ziyaret etti.
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Bakan Derya
Yanık BM
Yaşlanma AçıkUçlu Çalışma
Grubunun 12’nci
Oturumuna
Video Mesajla
Katıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Birleşmiş Milletler (BM) Yaşlanma Açık-Uçlu
Çalışma Grubunun 12’nci Oturumuna video mesajla katıldı
BM Genel Kurulu tarafından yaşlılara yönelik mevcut uluslararası insan hakları çerçevesini
değerlendirmek ve bu çerçeve kapsamında olası boşlukları tespit ederek bunlara yönelik uygun
araç ve önlemlerin göz önünde bulundurulması amacıyla oluşturulan Yaşlanma Açık-Uçlu Çalışma
Grubunun, bu yıl 12’nci Oturumu 11-14 Nisan 2022 tarihleri arasında hibrit olarak gerçekleştirdi.
New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde düzenlenen oturumun ana teması “Yaşlı Bireylerin
İnsan Haklarının Korunmasının Güçlendirilmesi” olarak belirlendi. Bu çerçevede odaklanılacak temel
başlıklar yaşlı bireylerin sürdürülebilir kalkınmaya katkısı, Covid-19 pandemisi döneminde yaşlı
hakları, ekonomik güvenlik, çalışma hakkı ve istihdama erişim ile adalete erişim olarak belirlendi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Yaşlanma Açık-Uçlu Çalışma Grubunun 12’nci
Oturumuna video mesajla katıldı.
Bakan Yanık, Türkiye’nin yaşlılık politikasının sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında “kimseyi
arkada bırakmadan” ilerleme hedefi doğrultusunda şekillendirildiğini belirterek, bu kapsamda
benimsenen politika doğrultusunda sunulan hizmetlerin içermeci, bütüncül bir yaklaşımla ele
alındığını ifade etti.
Yanık, Bakanlığın koordinasyonunda hazırlanan 2030 Yaşlanma Vizyon Belgesi ve Eylem Planı
kapsamında ise aktif ve sağlıklı yaşlanma çerçevesinde, güçlendirilmiş aile birliği içerisinde yaşlı
bireylerin bireysel hareket alanını genişletecek, toplumsal hayata katılımlarını teşvik edecek bir
politika çerçevesinin oluşturulduğunu bildirdi.
Ulusal düzeyde yürütülen çalışmalara ek olarak yaşlılığa ilişkin uluslararası platformlara da etkin
katılım gösterildiğini söyleyen Bakan Yanık, Türkiye’nin Açık-Uçlu Çalışma Grubuna aktif katılımını
sürdürme ve yaşlı bireylere yönelik insan hakları konusunda somut adımlar atmaya yönelik
motivasyonunun yüksek olduğunu vurgulayarak konuşmasını tamamladı.
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Oturumun ilk gününde yaşlı bireylerin insan haklarının ve itibarının korunmasına yönelik tedbirler ele
alınarak, ülkeler arası tecrübe paylaşımı gerçekleştirildi. Bu tedbirlere yönelik iyi uygulama örnekleri
ile yaşlılık alanında oluşturulması planlanan çok boyutlu yasal araçların içeriği ele alındı.
Oturumun ikinci gününde yaşlı bireylerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkısı konuşuldu.
Ekonomik güvenlik ile Covid-19 pandemisinde yaşlı bireylerin insan hakları konularının ele alındığı
üçüncü günde Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Covid-19 pandemisi
sürecinde Türkiye’de yaşlılara yönelik alınan tedbirler ve sunulan hizmetler anlatıldı.
Pandemi sürecinde, yaşlı bireylere sunulan hizmetlerin “evrensel insan hakları yaklaşımı” politikası
ile sürdürüldüğü ve geliştirildiği vurgulanarak, huzurevlerinde bakım hizmeti alan yaşlı bireyler ve
evinde ikamet eden yaşlı bireyler için alınan tedbirlere ilişkin detaylı bilgi verildi ve iyi uygulama
örnekleri paylaşıldı.
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E-Devlet
Üzerinden 47
bin 343 Kişi
Engelli Kimlik
Kartı Sahibi
Oldu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için
başvurularını e-Devlete taşıdığı engelli kimlik kartına Ağustos 2021’den bugüne kadar
47 bin 343 kişi başvurdu
Bakanlık tarafından, engelli veri tabanı oluşturulmasına ve engellilere tanınan hak ve hizmetlerden
yararlanmada kullanılmak amacıyla 1998’den itibaren yüzde 40 ve üzeri engelli raporu olan
vatandaşlara engelli kimlik kartı veriliyor.
Bakanlık, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüklerine müracaat edilerek alınan engelli kimlik kartı başvurularını 28 Ağustos 2021’den
itibaren e-Devlet üzerinden de kabul etmeye başladı.
Bu kapsamda bugüne kadar 47 bin 343 kişi e-Devletten başvuru yapıp engelli kart sahibi oldu.
2.423 kişinin başvuru süreci ise devam ediyor.
Vatandaşlar engelli kimlik kartına https://www.turkiye.gov.tr/ashb-engelliler-icin-kimlik-kartibasvurusu linkinden başvuruda bulunabiliyor.
Kişilerin fotoğraf, vatandaşlık kimliği ve posta adresi bilgileri MERNİS paylaşım ağından; engelli sağlık
kurulu raporu ise Sağlık Bilgi Sistemi (SBS) paylaşım ağından sağlanarak dijital ortamda başvuru
sahiplerine engelli kimlik kartı düzenleniyor.
Düzenlenen kimlik kartı, kişilerin, başvuru esnasında beyan ettikleri adreslerine ya da MERNiS’te
kayıtlı olan adreslerine 15 iş günü içerisinde gönderiliyor. Engelli bireyler, ikamet ettiği ildeki Aile ve
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı ve engelli sağlık kurulu raporunun
aslı veya onaylı örneği ile müracaat ederek de engelli kimlik kartına sahip olabiliyor.
Bakanlık tarafından 1998 yılından bugüne 1,5 milyon vatandaşa engelli kimlik kartı verildi.
Engelli kimlik kartına sahip olan vatandaşlar, kullandığı toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat
hakkından yararlanabiliyor. Tüm resmi ve özel halk otobüsleri, deniz ulaşım araçları ve TCDD
bünyesindeki trenlerden engelli bireyler ücretsiz faydalanabiliyor. Ayrıca tüm iç ve dış hatlar
uçuşlarında yüzde 20 indirim sağlanıyor.
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Konut vergisi muafiyeti 200 metrekareden küçük tek konutu olan engelliler emlak vergisinden muaf
tutuluyor.
Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve
özel bilgisayar programlarının temininde Katma Değer Vergisi (KDV) alınmıyor.
Müze ve ören yerleri, milli parklar, tabiatı koruma alanları ve tabiat parklarına ücretsiz bir şekilde
ziyaret edebiliyor. Ayrıca devlet tiyatrolarından ücretsiz yararlanabiliyor. GSM operatörlerince engelli
kişilere özel tarifeler uygulanıyor.
TOKİ tarafından hazırlanan projelerde planlanan konut sayısının yüzde 5’i kadarı engelli vatandaşlar
için ayrılıyor. Engelli vatandaşlar kimlik fotokopisi ve engelli sağlık kurulu raporu ile başvuru
yapabiliyor, konutların hak sahipleri ise kura ile belirleniyor.
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Bakan Derya
Yanık “Kadın
Siyasetçilerle
Vefa Buluşması”
İftar Programında
Kadın Milletvekilleri
ile Bir Araya Geldi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Başörtülü genç bir arkadaşımız
üniversitelerde başörtüsü yasağının kaldırılmasından dolayı Sayın Kılıçdaroğlu’na
teşekkür etti. Kamera şakası sanacağınız bir durum, maalesef bizim ülkemizde gerçek.
Bu kadar basit bir çarpıtmayı, maalesef bilerek ve isteyerek söylüyorlar. Bunun bir
amaca matuf olduğunun biz farkındayız.” dedi
Bakan Derya Yanık, Vilayetler Evi’nde düzenlenen “Kadın Siyasetçilerle Vefa Buluşması” iftar
programında, Bakan eşleri, kadın milletvekilleri ve kadın Bakan yardımcıları ile bir araya geldi. Bakan
Yanık, burada yaptığı konuşmada ramazan ayının öneminden bahsederek, bu toplantıda idealleri
için eğitiminden, ailesinden, çocuğundan, özel hayatından zaman ayırarak siyaset çalışmalarına,
millete hizmete ayıran kadınların bulunduğunu belirtti.
En umutsuz günlerden umudu çıkartan dava ve yol arkadaşları olarak burada bulunduklarını dile
getiren Yanık, “Burada eski, yeni pek çok milletvekilimiz ve teşkilat mensubu arkadaşlarımız var.
2002 seçimlerine gittiğimiz atmosferi hepimiz hatırlıyoruzdur. Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman
genel başkanımız ve seçime katılamıyor. Yani Genel Başkan milletvekili olamayacak ama buna
rağmen AK Parti teşkilatları inanılmaz bir hevesle, tutkuyla ve millete hizmet etme arzusuyla hiç
başka detayları düşünmeden çalıştı ve başardı. Bu süreci inşa eden arkadaşlar ve kadınlar olarak,
bugün burada sizlerle olmaktan son derece mutluyum.” ifadelerini kullandı. Yanık, sözlerine şöyle
devam etti:
“Bu birlikteliğin bizim en büyük gücümüz olduğuna inanıyorum. Uzun yıllar siyaset yolculuğunda
beraber yürüdüğümüz arkadaşlar var ve bu birlikteliğin bizim ülkemizi, hatta bölgemizi nereden alıp
nereye taşıdığını hepimiz çok yakından müşahede ediyoruz. Türkiye bütün krizlerin yakınında veya
uzağında olan bütün bölgesel-küresel krizlerin arabulucusu olarak aranan ülke ise bunda bizim
bu kardeşlik bağıyla ürettiğimiz siyasetin ve Türkiye vizyonunun çok önemli bir katkısı olduğunu
hepimiz teslim ederiz.
AK Parti hükümetleri döneminde 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye tarihine
damga vurduğumuz çok önemli bir süreçten geçtik, çok önemli badireleri atlattık. Sivil siyaset
üzerinde var olan her türlü baskıyla, tehditle mücadele ederek bu günlere geldik. Vesayet sistemini
gündemimizden çıkaran, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti kadrolarının iradesi oldu. Türkiye,
medeni demokrasiler arasında yerini almak için çok bedel ödedi, çok şükür artık öz güvenli, kendi
kararlarını alabilen, geçmişte yaşadığı antidemokratik baskıları aşmış bir Türkiye var.”
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“Dünya siyasetinde güçlü Türkiye, AK Parti ile
var oldu”
AK Parti’nin siyaset kurumuna
ve siyasetçiye itibarını geri
verdiğini vurgulayan Yanık,
“Bununla gurur duyarız. Bunu,
her şeyden önce seçmenin
iradesine, milletin tercihlerine
saygının bir gereği olarak
yaptı. Türkiye’de
siyaset
toplumsal
dönüşümlerin
başlamasında, hızlanmasında
ve
neticelenmesinde
öncü
rol
oynamıştır.”
değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Yanık, kişisel hak ve özgürlüklerin herkes tarafından eşit kullanılmasında bile siyasetin rolü
ve payının çok büyük olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:
“AK Parti’nin kapatma davaları, bu noktada oldukça anlamlı operasyonlardır, aramızda o kapatma
davalarında belki itham edilen arkadaşlarımız da var. Bu nedenle siyasetin küçümsenmesi ve tahkir
edilmesi tuzağına düşmemek, bu tehlikeyi özellikle gençlere uygun bir dille anlatmak gerektiği
kanaatindeyim. Siyasi mekanizmalar, dış müdahalelerden azade etkin kullanıldığında toplumun
huzur ve refahı için büyük adımlar atabilir.
Durduğumuz yerde sağlam durmazsak, Türkiye’nin nerelere sürüklenebileceğini çok farklı tecrübelerle
daha önce gördük. Türkiye’yi yolunda sabit tutansa son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın temsil
ettiği irade oldu. Dünya siyasetinde güçlü Türkiye, AK Parti ile var oldu. Çevremizdeki ülkelerin
haritaları değişiyor, yönetim zafiyetleri çıkıyor, halklar perişan oluyor. Ukrayna sadece bunun
son örneği. Ülkelerin haritalarını değiştirenler, fırsat buldukları her an Türkiye’nin de haritasını
değiştirmeye çalışmaktan vazgeçmediler. On yıllardır hepimiz bu durumun bizzat şahidiyiz. Bunun
olmaması için mücadele veriyoruz, bu mücadeleyi verirken bir de bu mücadeleyi sekteye uğratmaya
çalışanların manipülasyonları ile uğraşıyoruz. Fakat dirayetli bir lider, arkasında millet, güçlü Türkiye
olarak da kendimizin farkındayız.”

“Hizmetlerimizle alakalı söyleyebilecekleri çok
fazla bir şey yok
Her vatandaşa ulaşmayı amaç edinen bir teşkilat yapısına sahip olduklarını ifade eden Bakan Yanık,
2023 seçimlerinde 6 milyon 200 bin yeni genç seçmenin ilk kez oy kullanacağını hatırlattı. Yanık,
özellikle bu gençlere yönelik dezenformasyon, yalan bilgi, propaganda çalışmalarının büyük bir hızla
devam ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
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“Hizmetlerimizle
alakalı
söyleyebilecekleri çok fazla
bir şey yok, karşı argümanları
yok. Dünyanın en büyük
köprülerine,
havaalanlarına
karşı musluk açılışı, temel
atmama
törenleriyle
karşılık veriliyor. Dolayısıyla
dezenformasyon ve afaki
söylemler
üzerinden
siyaset yapacaklar. Bunlara
hazırlıklı
olmalıyız,
karşı
argümanlarını,
cevaplarını
üretmeli, kullanmalıyız. Bu
noktada somut bir yansıması olmayan sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler üzerinden, demokratik
kazanımlardan yola çıkarak bir muhalefet üretecekler. Olmayanı var gösterecek, olanı yok sayacaklar
her zamanki gibi. Bunun örneğini birkaç gün önce en çarpıcı şekliyle yaşadık.
Başörtülü genç bir arkadaşımız üniversitelerde başörtüsü yasağının kaldırılmasından dolayı Sayın
Kılıçdaroğlu’na teşekkür etti. Başka bir ülkede olsa ki o mücadelenin kahramanları var aramızda.
Kamera şakası sanacağınız bir durum maalesef bizim ülkemizde gerçek. Bu kadar basit bir çarpıtmayı,
maalesef bilerek ve isteyerek söylüyorlar. Bunun bir amaca matuf olduğunun biz farkındayız.
Onları sınırlayan ahlaki ve etik kaygıları yok. 2023’te oy kullanacak gençlerin basit bir internet
taramasıyla ortaya çıkarabilecekleri bu yalan bilgileri, ilk olarak bizatihi siyaset mekanizmasının
içerisinde yer alanlar işliyorlar. Bunun için gençlerin anlayacağı şekilde, yalanı büyütmeyen ya da
hatanın propagandasına dönüşmeyen, doğru, ilkeli ve etik yaklaşım, anlık siyaset reflekslerinin
yerini almalı diyerek çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.”
Konuşmasında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Yanık, kadının
güçlenmesi ile ailenin, ailenin güçlenmesi ile toplumun güçleneceğine ve Türkiye’nin dünyada hak
ettiği yere bu güçle ulaşacağına inandıklarının altını çizdi.
Yanık, kadınların statüsünün güçlendirilmesi için eğitimden ekonomiye, hukuki haklardan istihdama
kadar birçok başlıkta çalışmalar yürüttüklerini aktararak, Bakanlığın koordinatörlüğünde kamu
kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve meslek kuruluşları
iş birliğiyle hazırlanan 2018-2023 yıllarını kapsayan “Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem
Planı”nı hayata geçirdiklerini hatırlattı.
Aile hayatıyla iş uyumunu sağlamaya yönelik adımlar da attıklarına işaret eden Bakan Derya Yanık,
doğum izni ve analık izni hakkında düzenlemeler yaptıklarını, evde bakım desteği, kreş desteği,
iş yerlerinde kreş zorunluluğu, sigorta prim destekleri, yarı zamanlı çalışma-esnek çalışma gibi
uygulamaları ve teşvikleri hayata geçirdiklerini söyledi.
Kadın kooperatifleri ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) hakkında da bilgi veren Yanık,
“Bakanlık olarak kamuya intikal etmiş her türlü şiddet vakasında sadece psiko-sosyal ve barınma
açısından değil hukuki açıdan da destek oluyoruz, tüm şiddet vakalarına müdahil olmaya devam
edeceğiz.” dedi.
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Bakan Derya
Yanık Kadınların
Güçlendirilmesi
için İş birliği
Toplantısı’nda Kadın
Büyükelçiler ve
Büyükelçi Eşleriyle
Bir Araya Geldi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Bizler nihai hedef olarak, değişen,
dönüşen şartlara ve hayatın dinamik akışına uygun geliştirdiğimiz politikalarla adalet,
eşitlik ve hakkaniyet prensiplerimizden asla ödün vermeden, kadın erkek eşitliği
konusunda çalışmalarımıza devam edecek, kadınların güçlenmesi için de iş birliklerimizi
sürdüreceğiz.” dedi
Bakan Yanık, kadın büyükelçi ve büyükelçi eşlerinin katıldığı “Kadınların Güçlendirilmesi için İş birliği
Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’de büyük bir coşkuyla yaşanan ramazan ayında bir araya
gelmekten onur duyduğunu söyledi. Ramazan ayının, özellikle orucun öneminin anlaşıldığı, dini
vazifelerin yerine getirildiği özel bir dönem olduğunu aktaran Yanık, oruç tutan herkesin, imkânı
daha az olanlarca tecrübe edilen açlık ve susuzluğun ne demek olduğunu anladığını ifade etti.
Bakan Yanık, Türkiye’nin kadın emeğinin katkısıyla yükselen, tarihten gelen tecrübesiyle güçlü bir
ülke olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Eski zamanlardan bugüne, Türk geleneklerinde kadınların her zaman saygın ve merkezi bir yeri
olmuştur. Kadınlara duyulan saygı ve hürmet her daim Türk kültürünün değiştirilemez bir önceliğidir.
Çalışmalarımızın amacı her daim kadının güçlendirilmesi, kadın haklarının korunması ile birlikte
çocuk haklarının ve ailenin korunması yönünde olmuştur. Biz politika yapıcılar olarak çalışmalarımızı
gerçekleştirirken halkımızın sesine kulak vermeyi, onlarla fikir alışverişinde bulunmayı her daim
önceliklindendik. Ne var ki modern zamanlar insan yaşamında ciddi değişikliklere yol açmıştır.
Büyük savaşlar, göç dalgaları, ekonomik krizler ve hızla ilerleyen teknoloji, yaşamlarımızı bütünüyle
değişime zorlamıştır. Günümüzde en temel meselelerden biri yeni dünya düzeninde insan haklarının
yasal mutabakatlarla sağlam bir zemine oturtulmasıdır.”

“Kadınların güçlenmesi için de iş birliklerimizi
sürdüreceğiz”
Bakan Yanık, bütün dünya ülkelerini ilgilendiren kadın hakları konusunda Türkiye’nin de kuruluşunun
ilk yıllarından itibaren önemli adımlar attığını bildirdi.
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Öncelikle siyasi ve hukuki haklara sahip olan Türk kadınlarının, dünyanın pek çok ülkesinden önce
seçme ve seçilme hakkına eriştiğine işaret eden Yanık, “Zaman içinde değişen, gelişen politikalarla
kadınlar sürekli desteklenmiştir. Kadınlar aile ve toplum için vazgeçilmez olduğu için kadınların her
zaman öncelikle dirilmesi gerektiğine inanıyoruz.” dedi.
Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, bu inançla Türkiye’de yaşayan tüm kadınların siyasal
ve sosyal haklarına ulaşması için çalıştıklarını vurguladı. Her geçen gün daha çok kadının hayatına
dokunduklarını, daha çok kadının refahına aracılık etmenin gururunu yaşadıklarını aktaran Bakan
Yanık, “Biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, kadınlara hak ettikleri itibar teslim edene dek
mücadeleye devam edeceğiz. Ünlü ozanımız Neşet Ertaş ‘Kadınlar insandır biz insanoğlu’ demiştir.
Bu anlamda ülkemizin her yanında, toplumun her alanında, her daim kadın haklarını ve kadınların
başarılarını destekliyoruz. Kadınlar toplumun her kesiminde hayati bir rol oynamaktadır. Kırsal
bölgelerde kadınlar çiftçi ve çoban olarak pek çok sorumluluk almaktadır. Kentlerde ise kadınlar
eğitimlerine karar vermede özgürdür, akademik hayatlarında üniversitelerde profesör olmayı,
hastanelerde doktor olmayı, fabrikalarda mühendis olmayı ya da istedikleri kariyeri takip etmeyi
tercih edip yükselebiliyorlar” dedi.
Türkiye’de eğitim ya da çalışma alanında kadınların önünde hiçbir mani olmadığına dikkati çeken
Bakan Yanık, “Ancak, hepinizin bildiği gibi bu coğrafya, pek çok farklı anlayışa mensup insanlara
kucak açmıştır. Çeşitliliğimiz zenginliğimizdir. Elbette ki bu çeşitlilik farklı dünya görüşlerine
mensup insanların huzurla yaşayabileceği şartları onlara sunmayı gerektiriyor. Bizler de bunun
için vatandaşlarımızın taleplerini, uygun zemin ve gerekli şartları oluşturarak gerçekleştiriyoruz.”
değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Yanık, hak ve adalet ilkeleriyle uyumlu faaliyetleri güçlendirerek, her türlü hak kaybının önüne
geçecek iradeyi göstererek, vatandaşların refahı ve huzuru için kararlı adımlar attıklarını belirtti.
Yanık, “Şunu biliyoruz ki aynı hedefe giden pek çok yol bulunabilir. Yeter ki bu yolların sonunda
kadınlar, insan onuruna yakışan, huzur ve güven içinde bir hayat sürerek, her türlü imkân ve fırsattan
hakkıyla yararlanabilsinler. Bizler nihai hedef olarak, değişen, dönüşen şartlara ve hayatın dinamik
akışına uygun geliştirdiğimiz politikalarla adalet, eşitlik ve hakkaniyet prensiplerimizden asla ödün
vermeden, kadın erkek eşitliği konusunda çalışmalarımıza devam edecek, kadınların güçlenmesi
için de iş birliklerimizi sürdüreceğiz.” İfadelerini kullandı.

“Düzenli yardım alanların yüzde 65’ini kadınlar
oluşturmaktadır”
Türkiye’de kadın haklarının geliştirilmesi adına yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Bakan Yanık,
“Kadın erkek eşitliğini bu sürecin odak noktası olarak belirledik. Bu noktadan hareketle kadına
yönelik ayrımcılık ve şiddet konularında yasal düzenlemeler yaptık. 2018-2023 yıllarını kapsayacak
şekilde Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planını hazırladık.” diye konuştu.
Kadınların eğitimde, sağlıkta, karar alma mekanizmalarında, istihdamda desteklenmesi için
çalıştıklarını anlatan Yanık, sosyal yardımları çeşitli sebeplerle hayata katılamayan kadınlara
yönlendirdiklerini söyledi. Bakan Yanık, “Bugün düzenli yardım alan hak sahiplerinin yüzde 65’ini
kadınlar oluşturmaktadır.” bilgisini verdi. Eylem planına göre eğitimin öncelikli alanlardan biri
olduğunu ifade eden Yanık, şöyle konuştu:
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“Maddi imkansızlar sebebiyle çocuklarını okula gönderemeyen ya da okuldan almak zorunda
kalan ailelere ekonomik destekler vererek özellikle kız çocuklarının ve aslında tüm çocuklarımızın
okullaşmasını teşvik ediyoruz. Şartlı nakit transferleri ile ailelerin çocuklarını düzenli olarak okula
göndermeleri şartıyla onlara eğitim yardımı sağlıyoruz. Ayrıca Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi ile
mühendis olmak isteyen kız öğrencileri geleceğini kuran mühendisler olmaları için teşvik ediyoruz.
Çalışmalarımız eğitim alanıyla da sınırlı kalmıyor. Kadınların temel sağlık hizmetlerinden
yararlanmalarını sağlamak için Sağlık Bakanlığımız koordinatörlüğünde başarılı çalışmalar
yürütüyoruz. Gelişmişlik düzeyinin en belirgin göstergelerinden biri olan doğum esnasındaki
ölümlerde ciddi bir düşüş gözlemleniyor. Ülkemizde son 20 yılda 100 bin canlı doğumda anne ölüm
oranı 2002’de 64 iken 2019 yılında 13’e kadar düşmüştür.”

“530 yeni kadın kooperatifinin kurulmasına
imkân sağladık”
Kadınların hayata tutunması kadar her alanda aktif ve üretken olmalarını da önemsediklerini aktaran
Yanık, bu anlamda kadınların bilgi, beceri ve sağduyularının yönetim süreçlerine yön vermesini çok
değerli bulduklarını belirtti. Yanık, Türkiye Büyük Millet Meclisinde 2002’de yüzde 4,4 olan kadın
milletvekili oranının 2018’de yüzde 17,45’e ulaştığını bildirdi.
Yıllar içerisinde yerel yönetimlerdeki kadın oranlarında da benzer gelişmeler gözlemlendiğini anlatan
Bakan Yanık, “Ülkemizde akademisyenlerin yarıdan fazlası, avukat ve mimarların yüzde 47’si, kamu
görevlilerinin yüzde 40’ı ve büyükelçilerin yüzde 25’i kadındır.” diye konuştu. Yanık, siyasi alanın yanı
sıra kadınların işgücüne katılımı ve çalışma koşullarının kalitesinin artırılması açısından da önemli
ilerlemeler sağladıklarını söyledi.
11. Ulusal Kalkınma Planı ve Türkiye’nin Ulusal İstihdam Stratejisi ile kadınların iş gücüne katılımının
önündeki engelleri kaldırdıklarını açıklayan Yanık, şunları kaydetti:
“İş yerlerinde doğumdan sonra yarı zamanlı çalışma hakkı ve işyerlerinde zorunlu günlük bakım
hizmetleri gibi iş-yaşam dengesini sağlamaya yönelik yasa ve düzenlemelere öncelik verdik.
Ülkemizin her yerinde kadınların yerel imkanlarla önemli girişimcilik projelerine imza attıkları
kooperatifçilik çalışmalarını teşvik ediyoruz. 530 yeni kadın kooperatifinin kurulmasına imkân
sağladık.
Kadınlar kendi kurdukları kooperatiflerle yerel imkanlarını önemli girişimcilik hamlelerine dönüştürüyor
hem güçleniyor hem de ekonomiye artı değer katıyorlar. Biz, kadınlara yönelik politikalarımızı
bütün kadınları kapsayacak şekilde belirliyoruz. Ülkemizde ne eğitimde ne istihdamda yer alan
yani dünyada ‘NEET’ olarak nitelenen 18-29 yaş arasındaki genç kadınların toplumsal ve ekonomik
hayata aktif katılımlarını sağlamak amacıyla harekete geçtik.
Projeyle kadınların istihdam olanaklarının iyileştirilmesi için kapasite geliştirme çalışmaları ve
mesleki eğitimlerle birlikte, danışmanlık ve mentörlük programları planlıyoruz.”
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“Son yirmi yılda Kadın Konukevi sayısını 149’a
çıkarttık”
Kadınların güçlenmelerinin ve kamusal hayata katılımının önünde büyük bir engel olan şiddet
gerçeğiyle çok yönlü bir mücadele tarzını benimsediklerini vurgulayan Yanık, hukuki düzenlemelerin
yanı sıra şiddetin her iki tarafını odağa aldıklarını söyledi.
Şiddet mağdurunun yaşadığı hak ihlallerinin giderilmesi kadar şiddet failinin rehabilite edilmesini
de programlara dahil ettiklerini aktaran Bakan Yanık, “Böylelikle farklı açılardan ilerleyerek geniş
bir perspektifle şiddet döngüsünü parçalamayı ve tamamen sonlandırmayı hedefliyoruz. Bakanlık
olarak 81 İlimizde Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri açtık. Ülke genelinde hizmet veren 383
Sosyal Hizmet Merkezimizde Şiddetle Mücadele İrtibat Noktaları oluşturduk. Son yirmi yılda Kadın
Konukevi sayısını 11’den 149’a çıkarttık.” ifadelerini kullandı.
Yanık, şiddetin önlenmesine yönelik çalışmalarla mücadele alanını genişlettiklerini de belirterek,
şunları dile getirdi:
“2007 yılından bu yana er ve erbaşlar, polis, jandarma, sağlık ve din görevlilerine yönelik şiddetle
mücadele konusunda eğitimler veriyoruz. Kamu personelinin konuya ilişkin farkındalığını artırarak
toplumsal seferberlik boyutunda çaba sarf ediyoruz. Türkiye 2021 yılı sonu itibarıyla 8. kez dünyanın
en çok mülteci ağırlayan ülkesi olmuştur. Ülkemizdeki göçmenlerin çoğunluğunu kadın ve çocuklar
oluşturuyor. Bunu göz önünde bulundurarak, geçici koruma altındaki kadınlara ve çocuklarına,
hiçbir ayrım yapmadan, Türk vatandaşları ile eşit şartlarda hizmet sunuyoruz.
Türkiye olarak kadın çalışmaları alanında kendi kültürel dinamiklerimizle şekillendirdiğimiz, sorunları
tüm yönleriyle derinlemesine değerlendirdiğimiz bir mekanizma oluşturmaya gayret ediyoruz. En
son Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonunun Mart ayında gerçekleştirilen 66. oturumunda
yaptığımız görüşmelerde de Türkiye’nin bu çalışmalarının merak ve ilgi uyandırdığını gözlemledik.”

“Sosyal politikalarda ayrımcılıktan uzak yaklaşımla
ilerlemeye kararlıyız”
Dünya kadınları olarak, kadınların temel insan haklarını koruyacak, hak, imkân ve fırsatlardan eşit
faydalanmalarını sağlayacak çalışmaların hep birlikte yürütülmesi gerektiğini belirten Yanık, bunun
yanında dünya barışına katkı sunacak her çabanın desteklenmesi ve bu çalışmalarda da ortak
hareket edilmesi gerektiğini bildirdi.
Bakan Yanık, “Bizler dünya barışının tesisi ve kadınların insan haklarına tam erişiminin sağlanması
için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde fedakârlık ve sorumluluk
duygusuyla çalışmaya hazırız. Türkiye olarak belirlediğimiz bütün sosyal politikalarda insan odaklı
ve ayrımcılıktan uzak bir yaklaşımla ilerlemeye kararlıyız.” değerlendirmesinde bulundu. Aile ve
Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, bu çerçevede gerçekleştirdikleri bu ilk buluşmanın bugüne kadar
kadın hakları konusunda sağlanan gelişmeleri bir adım daha ileriye taşımasını diledi.
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Bakan Derya Yanık
“Belediyelere
bağlı en az 10
kadın konukevi
ve nüfusun yoğun
olduğu yerlere
ikinci ŞÖNİM
açacağız”
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şiddet mağduru kadınların ve beraberindeki
çocukların yerinde ve zamanında daha nitelikli hizmet almasının sağlanması için
ŞÖNİM’ler ile kadın konukevi sayısını arttıracaklarını belirterek, “2022 faaliyet planımız
kapsamında nüfusun yoğun olduğu illerde birden fazla ŞÖNİM açılmasına yönelik
çalışmaları başlatacağız. Ayrıca, İçişleri Bakanlığımızla iş birliğinde belediyelere bağlı
en az 10 kadın konukevi açacağız” dedi
Bakan Derya Yanık, 1 Temmuz’da hayata geçen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem
Planında ‘Politika önceliklerinin belirlenmesi için yıllık olarak faaliyet politikalarının oluşturulacağı’
maddesinin yer aldığını anımsatarak, söz konusu madde çerçevesinde Bakanlık koordinasyonunda
Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde uygulanmak
üzere 2022 Yılı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Faaliyet Planını hazırladıklarını söyledi.

“ŞÖNİM ve kadın konukevlerimizin sayısını ve
kapasitelerini arttıracağız”
Beş ana hedef etrafında şekillenen faaliyet planı çerçevesinde tüm taraflarla iş birliğiyle çalışmaları
yürütmeye devam edeceklerinin altını çizen Bakan Yanık, “Eğer bir şiddet olayı söz konusu ise
şiddet gören kişi için koruyucu faaliyetleri yürütüyoruz. Her ne sebeple olursa olsun mağduru,
devletin koruma şemsiyesi altına alıyoruz. Burada Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerimiz (ŞÖNİM)
ile kadın konukevlerimiz devreye giriyor. Biz de faaliyet planımız kapsamında ŞÖNİM ve kadın
konukevlerimizin sayısını ve kapasitelerini arttıracağız” diye konuştu.

“10 belediyemizde kadın konukevi açacağız”
Şiddetle mücadelede kadınlara yönelik hizmetleri çeşitlendirirken, kadın konukevlerinin kapasitelerini
de genişlettiklerini belirten Bakan Yanık, “Bakanlığımıza bağlı 112, yerel yönetimlere bağlı 33, Göç
İdaresi Başkanlığına bağlı 3 ve sivil toplum kuruluşuna bağlı 1 kadın konukevimiz olmak üzere 81
ilde 149 kadın konukevimizle hizmet veriyoruz. Faaliyet planımız ile bu yıl İçişleri Bakanlığımızla
iş birliğinde belediyelere bağlı en az 10 kadın konukevi daha açılmasına yönelik çalışmalarımızı

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

tamamlayacağız. Ayrıca, kadın konukevlerinin ihtisaslaşması
ihtisaslaşmış 13 kadın konukevi sayımızı 17’e çıkaracağız” dedi.
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çalışmalarımız

kapsamında

“7 büyükşehirde ikinci ŞÖNİM’lerimizi açacağız”
Bakan Derya Yanık, faaliyet planı kapsamında kadına yönelik şiddetin önlenmesi, mağdurlar ve
beraberindeki çocukların her türlü şiddetten korunması, gerekli tedbirlerin alınması, rehberlik ve
danışmanlık için 81 ilde hizmet veren ŞÖNİM’lerle ilgili de çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.
Yanık, “ŞÖNİM’lerdeki personel sayımızı arttıracağız. Bunun yanı sıra nüfusun yoğun olduğu illerde
birden fazla ŞÖNİM açılmasına yönelik çalışma başlattık. Bu kapsamda 7 büyükşehirde ikinci
ŞÖNİM’lerimizi açacağız” ifadelerini kullandı.
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Türkiye’deki
Kadın
Kooperatiflerinin
Sayısı ve
Çalışma
Alanlarının
Haritası
Çıkarılacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek olan “Kooperatifler
Yoluyla Kadının Güçlenmesi” projesi kapsamında, Türkiye’deki kadın kooperatiflerinin
sayısı ve çalışma alanlarının haritası çıkarılacak, iyi uygulamalar ve yenilikçi alanlar
üzerine araştırmalar yapılacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, kadın kooperatiflerine ilişkin “Kooperatifler Yoluyla Kadının
Güçlenmesi” isimli yeni bir proje başlatıldı. Proje ile kadının sosyal ve ekonomik yaşamda güçlendirilmesi
için birçok faaliyetin yanı sıra kadın kooperatiflerinin yaşadığı sorunlara çözüm getirecek ve ileriye
dönük projeksiyonlar hazırlanacak.
Beş ana başlıktan oluşacak projenin ilk ayağında, kooperatif kurma veya ortak olma potansiyeli
bulunan 5 bin kadın ve 3 bin erkeğe yönelik yasal düzenlemeler, kurumsal destek mekanizmaları, iyi
uygulamalar ve kadınların güçlendirilmesi gibi çeşitli konularda eğitimler verilecek.
Bu kapsamda, 3 bin 500 kooperatif kurma veya ortağı olma potansiyeli olan kadına kooperatifçilik
eğitimi, bin 500 kooperatif ortağı olan kadına kooperatifçilik ve kadının güçlenmesi eğitimi, kooperatif
ortağı olan 3 bin erkeğe de kadının güçlenmesi eğitim çalışmaları yapılacak.
Kooperatif ortağı olan kadınların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, belli aralıklarla kooperatifçilik
hukuku, sorumluluk ve yükümlülükler, sosyal güvenlik, muhasebe, markalaşma, e-ticaret gibi
alanlarda ürün geliştirme desteği verilecek.
Kurumsal kapasite geliştirme hedefi doğrultusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler
ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan kişilere kooperatifler konusunda da eğitimler
düzenlenecek.

“Yenilikçi alanlar üzerine araştırmalar yapılacak”
Alanında uzman ekiplerle yapılan iş birliği, bilimsel ve teknik çalışmalarla Türkiye’deki kadın
kooperatiflerinin sayısı ve çalışma alanlarının haritası çıkarılacak. Çalışmalar sonucunda elde edilen
veriler doğrultusunda iyi uygulamalar ve yenilikçi alanlar üzerine araştırmalar yapılacak. Bu araştırma
ile dünyada ürün geliştirme, satış ve pazarlama, markalaşma ve iş birlikleri kurma gibi ihtiyaçların
karşılanmasına yönelik çalışmaların nasıl yürütüldüğü ele alınacak.
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Türkiye’nin
Mühendis
Kızları Projesi II.
Aşaması Devam
Ediyor
Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmak ve kadınların mühendislik alanında daha fazla yer
almalarını sağlayarak, ülkemizin ekonomik ve sosyal güçlenmesine katkıda bulunmak
amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
Türkiye Ofisi (UNDP) ve Limak Vakfı işbirliğiyle “Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi II.
Aşaması” devam ediyor
Proje kapsamında geleceğin mühendis adayları sürdürülebilir bir dünya için, 28 Nisan 2022
tarihinde düzenlenen Ideathon etkinliğinde (Fikir Geliştirme Çalıştayı) yarıştı. Türkiye’nin Mühendis
Kızları öğrencilerine 21. yüzyıl yetkinliklerini kazandırmak amacıyla “Yapay Zeka Çağında Dönüşen
Liderlik” sertifika programı sunuluyor. 16 farklı modülden oluşan sertifika programı ile öğrencilerin 21.
yüzyıla ait iletişim ve yönetişim dönüşümünü sağlayacak yaşamsal, duygusal ve sosyal yetkinlikler
kazanmaları hedeflendi. Bununla birlikte öğrencilere aldıkları eğitimleri pratiğe dökebilecekleri
Ideathon (fikir geliştirme çalıştayı) düzenlendi.
37 farklı üniversiteden 120 mühendislik öğrencisinin katıldığı Ideathon’da, 14 takım Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçlarından “SKA 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ve “SKA 8: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik
Büyüme” başlıklarında yaratıcı fikirler ortaya koyup proje üretti.
Projelerin özgünlük, yaratıcılık, sürdürülebilirlik, uygulanabilirlik, kattığı değer ve sunum teknikleri
kriterleri açısından değerlendirildiği Ideathon’da, engelli bireylere yetkinlikler kazandıracak “Engelsiz
İstihdam” projesi birinci seçildi. Karbon emisyonu takibi yapan yapay zeka uygulaması “Digigreen
Economy” projesi ikinci, çocuklarda kadın erkek eşitliği farkındalığı kazandıracak dijital oyun evreni
“Equfree” projesi ise üçüncü oldu.

AKILLI
ROBOT
AKILLI ROBOT

74

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

Sosyal
Yardımlar
Genel Müdürlüğü

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

75

76

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

77

Bakan
Derya Yanık
“Yaşlı aylığı
ve engelli
aylıklarını
bugün
hesaplara
yatırıyoruz”
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ramazan Bayramı dolayısıyla Mayıs ayı
yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını bugün hesaplara yatırılacağını açıkladı
Bakan Yanık, Ramazan Bayramı öncesinde ödemesi yapılan Mayıs ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıklarına
ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yaklaşık 833 milyon TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını kaydeden Bakan Yanık, 653
milyon TL de engelli aylıklarını hesaplara yatıracaklarını belirtti.
Ramazan Bayramı’nın birlik, beraberlik ve huzur içerisinde geçmesini dileyen Bakan Yanık, “Engelli
ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri
için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız” dedi.
Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini
belirten Bakan Yanık, “Bu doğrultuda Ramazan Bayramı nedeniyle yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını
hesaplara yatırıyoruz. Toplamda 1 milyar 486 milyon TL tutarında ödemeyi gerçekleştirmiş olacağız”
dedi.

833

MİLYON
TL

653

MİLYON
TL

YASLI AYLIĞI
ENGELLİ AYLIĞI

1

TOPLAM
MİLYAR
486 MİLYON TL
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Bakan Derya
Yanık “4 başlıkta
ihtiyaç sahibi
vatandaşlarımıza
119,5 Milyon TL
sosyal yardım
ödemesi yaptık”

Bakan Derya Yanık
“Mart ayı içerisinde
ihtiyaç sahibi
vatandaşlarımıza
6,6 milyar TL’yi aşan
nakdi yardımda
bulunduk”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, nisan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlara
dört ayrı başlıkta toplam 119,5 milyon lira sosyal yardım ödemesi yapıldığını bildirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Mart ayı içerisinde ihtiyaç sahibi
vatandaşlara 6,6 milyar TL’yi aşan nakdi yardımda bulunduklarını açıkladı

Yardımların, “Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Nakdi Yardım”, “Muhtaç Asker Ailelerine Yardım”,
“Muhtaç Asker Çocuklarına Yardım”, “Öksüz Yetim Yardımı ve Kronik Hastalık Yardımı” kapsamında
verildiğini belirten Bakan Yanık, “Böylece 4 başlıkta ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 119,5 milyon lira
sosyal yardım ödemesi yaptık.” ifadelerini kullandı.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik çeşitli sosyal yardım programlarıyla destek olduklarını belirten
Bakan Yanık, “Doğalgaz Tüketim Desteğinden Elektrik Yardımına, Barınma Yardımından Sosyal
Ekonomik Destek, Evde Bakım Yardımından Genel Sağlık Sigortası Yardımına kadar birçok başlıkta
vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz” dedi. Hak temelli, hesap verilebilir, nesnel kriterlere bağlı ve
sürdürülebilir bir sosyal yardımlaşma sistemini kurduklarını ve bunu devam ettirdiklerini belirten
Bakan Yanık, mart ayı içerisinde gerçekleşen nakdi yardımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Düzenli olarak yapılan ödemelerin detaylarını paylaşan Bakan Yanık, “Eşi vefat eden ve ihtiyaç
sahibi kadınlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. İhtiyaç sahibi kadınlarımıza bu kapsamda
toplam 76,3 milyon lira destek sağladık.” bilgisini verdi.
Bakan Yanık, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların aileleri ile çocuklarına 2
ayrı sosyal yardım programı ile destek verdiklerini hatırlatarak, bu kapsamda ihtiyaç sahiplerinin
hesaplarına yaklaşık 21,7 milyon lira yatırdıklarını kaydetti.
Anne, babası veya her ikisi de vefat eden 18 yaş altındaki ihtiyaç sahibi çocuklar için de destekte
bulunduklarını aktaran Bakan Yanık, bu kapsamda 21,5 milyon lirayı hesaplara yatırdıklarını bildirdi.

İhtiyaç Sahibi Kadınlarımıza

76,3

İhtiyaç Sahiplerine

21,7
MİLYON
21,5 TL

İhtiyaç sahibi Çocuklar İçin

MİLYON
TL

MİLYON
TL

Bakan Yanık, düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan hanelere Mart ayı içerisinde
yaklaşık 231 milyon TL Elektrik Tüketim Desteği verdiklerini ifade etti. Bakan Yanık, ihtiyaç sahibi
hanelere yönelik Şubat ayında hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteğinin ilk ödemelerinin de
başladığını belirterek 80,5 Milyon TL ödeme yaptıklarını ifade etti.
Bakan Yanık, sağlık güvencesi olmayan ya da sağlık sigortası primleri Bakanlıkça karşılanan
vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmeleri için destekte bulunduklarını ifade etti. Bu
doğrultuda Genel Sağlık Sigortası primlerinin karşılandığını kaydeden Bakan Yanık, “Vatandaşlarımızın
SGK’ye ödemesi gereken 2,6 milyar TL’lik Genel Sağlık Sigortası primini Bakanlık olarak biz üstlendik.
Ayrıca 2,8 milyon TL’lik hastane, ilaç, reçete, optik katılım payı adı altında ödenen tutarı da hak
sahiplerine iade ettik” dedi.

Engelli vatandaşlar aileleri ile birlikte
destekleniyor
Engelli vatandaşlara yönelik politikalar geliştirmenin yanı sıra ekonomik destek de verdiklerini
belirten Bakan Yanık, bu kapsamda 653 Milyon TL engelli aylığını, 836 Milyon TL yaşlı aylığını ve 1
milyar 260 milyon TL evde bakım yardımını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.
İhtiyaç sahibi ailelerin aile bütünlüğünü korumayı hedeflediklerini belirten ve bu doğrultuda Sosyal
Ekonomik Destek sunduklarını belirten Bakan Yanık, şu ifadeleri kullandı:
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“Ekonomik nedenlerle çocukların ailelerinden uzaklaşmalarının, farklı ortamlarda büyümelerinin
önüne geçerek onların kendi aileleriyle bir arada, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz.
Bu kapsamda SED ile ihtiyaç sahibi aileler, çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer ihtiyaçlarını
karşılayabiliyor. Mart ayı içerisinde ailelerimize toplamda 236 milyon TL destekte bulunduk.”
Bakan Yanık, “Şartlı Eğitim Yardımı” ile çocukların okula devam etmesi kaydıyla, ilk ve orta öğrenim
çağında çocuğu bulunan ve sosyal güvencesi olmayan ailelere eğitim desteğinde bulunduklarını,
“Şartlı Sağlık Yardımı” ile de 0-6 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere, Sağlık Bakanlığının
belirlediği zamanlarda sağlık kontrollerini yaptırmaları kaydıyla düzenli nakdi yardımda bulunduklarını
belirtti. Çoklu doğum ile dünyaya gelen 0-2 yaş aralığında çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi
hanelerin beslenme ve öz bakım ihtiyaçlarına yönelik olarak destekte bulunduklarını belirten Bakan
Yanık, bu üç yardım kapsamında hak sahiplerinin hesaplarına toplamda 292 Milyon TL’yi hesaplara
yatırdıklarını söyledi.
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Bakan Derya Yanık
“Sosyal yardımistihdam bağını
güçlendirmek
için desteklerimiz
sürüyor”

Bakan Yanık, doğum sonrasında talep eden her Türk vatandaşı ve Mavi Kartlılar için Doğum Yardımı
kapsamında, Mart ayında yaklaşık 32 milyon TL tutarında destek sağladıklarını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardımlardan faydalanıp çalışabilir
durumdaki vatandaşları iş gücü piyasasına kazandırmak için 2021 yılında 6,1 milyon TL
Özel İşveren Sigorta Prim Desteği verdiklerini açıkladı

SYDV’lere Ramazan ayı için ek kaynak
aktarıldı

Bakan Yanık, sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşların sosyo-ekonomik hayattan kopmamaları
için istihdamlarına yönelik desteklerin sürdüğünü belirtti.

Bakan Derya Yanık, Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gereksinimlerini
karşılayabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yaklaşık 224 milyon TL
ek kaynak aktardıklarını açıkladı. Bakan Yanık, 202,5 milyon TL SYDV’lere periyodik pay aktarımının
da yapıldığını belirterek toplamda 426,5 milyon TL’nin ihtiyaç sahibi vatandaşların kullanımına ilişkin
vakıflara gönderildiğini belirtti.

Pandemi destekleri sürüyor
Bakan Yanık, Kovid-19 pandemisi nedeniyle hayata geçirilen Salgın Sosyal Destek Programı ile
dönemsel ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmaya devam ettiklerini bildirdi. E-Devlet üzerinden
Faz-3 destek başvurusunun sürdüğünü belirten Bakan Yanık, Mart ayında 8,5 Milyon TL tutarında
ödeme gerçekleştirildiğini kaydetti.
Bakan Yanık, kış ayları nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşların barınma koşullarının iyileştirilmesine
yönelik yardımlarının da bulunduğunu belirtti. Yanık, “Bu ay içerisinde aktardığımız 3,5 milyon TL’lik
Barınma Yardımı ile oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç
sahibi vatandaşlarımızın evlerinin yapımı bakım-onarımını gerçekleştirdik” dedi.
İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik nakdi desteklerin düzenli bir şekilde devam ettiğini ifade eden
Bakan Yanık, şunları söyledi:
“Elektrik Yardımından Barınma Yardımına, Evde Bakım Yardımından Sosyal Ekonomik Destek’e, Genel
Sağlık Sigortası Yardımından Eğitim Yardımına kadar birçok başlıkta vatandaşımızı yalnız bırakmadık.
Bu doğrultuda Mart ayı içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik 6,6 milyar TL’yi aşan TL
nakdi yardımda bulunduk.”

Sosyal yardımlardan faydalanıp çalışabilir durumdaki vatandaşları İŞKUR’a yönlendirerek işgücüne
katılımlarını teşvik ettiklerini belirten Bakan Yanık, “Sosyal yardım-istihdam bağını güçlendirmek
için desteklerimiz sürüyor. Kaynaklarımızı etkin ve doğru bir şekilde kullanmaya gayret ediyoruz.
Özel İşveren Sigortası Prim Desteği de bunlardan birisi” dedi.
Özel İşveren Sigorta Prim Desteğine ilişkin detayları paylaşan Bakan Yanık, şunları söyledi: “2022
yılı için özel sektör işverenlerimizin ödemekle yükümlü olduğu sigorta prim tutarı olan aylık 1025,82
TL’yi Bakanlık olarak üstleniyoruz. Bakanlığımız asgari ücretin yüzde 15.5’ine tekabül eden 775,65
TL’yi, Hazine ve Maliye Bakanlığı de yüzde 5’ine karşılık gelen 250,2 TL’yi karşılayacak. Sosyal yardım
yararlanıcısının işverenlerce istihdam edilmesi halinde bir sigortalı için Bakanlığımızca ödenecek
sigorta prim desteği ise yıllık 9.307 TL olacak.”
2021 yılı içerisinde 3.273 işverenin destekten yararlandığının altını çizen Bakan Yanık, “Bu doğrultuda
sosyal yardımlardan faydalanıp çalışabilir durumdaki vatandaşları iş gücü piyasasına kazandırmak
için 6,1 milyon TL Özel İşveren Sigorta Prim Desteği verdik” ifadelerini kullandı.
Bakan Yanık, işverenlerin Özel İşveren Sigorta Prim Desteğinden yararlanmaları durumunda her bir
sigortalı için ödemekle yükümlü olduğu sigorta primini 1 yıl boyunca karşıladıklarını kaydetti.

82

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

83

Bakan Derya Yanık
“Nisan ayında 1
milyar 488 milyon TL
yaşlı aylığı ve engelli
aylıklarını hesaplara
yatırıyoruz”

Türkiye’de Lise
Devam Oranının
Artırılması İçin Şartlı
Nakit Transferinin
Etkisinin
Güçlendirilmesi
Çalıştayları Sürüyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Nisan ayı içerisinde 1 milyar 488 milyon TL
tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatıracaklarını açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün operasyonel faydalanıcısı
olduğu Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı kapsamında geliştirilen “Türkiye’de Lise Devam Oranının
Artırılması İçin Şartlı Nakit Transferinin (Şartlı Eğitim Yardımının) Etkisinin Güçlendirilmesi (ŞNT-II)
Projesi”nin “Koruyucu Programın Tartışılması ve Sonuçlandırılması Çalıştayı”nın ilk oturumu 4-8
Nisan 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.

Bakan Yanık, Nisan ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Nisan ayı içerisinde yaklaşık 835 milyon TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını kaydeden
Bakan Yanık, yaklaşık 653 milyon TL de engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına
yatıracaklarını belirtti.
Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini
belirten Bakan Yanık, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile
bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda
yanındayız. Bu doğrultuda Nisan ayında1 milyar 488 milyon TL yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak
sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz” ifadelerini kullandı.
Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar
çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.
Bakan Yanık, yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının 9 Nisan tarihine kadar hesaplara yatırılacağının
bilgisini verdi.

Çalıştayın ana hedefi, daha önce gerçekleştirilmiş müdahalelerde tespit edilen erken okul terki
sebepleri ve olası risklerinin önlenmesi, iyi uygulama örneklerinin sürekliliğinin sağlanması için
saha personellerinin de katkılarıyla modül programlarının oluşturulması oldu.
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Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip
Erdoğan ve Eşi
Emine Erdoğan,
Şehit Aileleriyle
İftar Yemeğinde
Bir Araya Geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ramazan ayının ilk iftarını
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde şehit aileleriyle yaptı
Yemekte konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan
kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerifi canı gönülden tebrik etti.
“Güzel bir kelam-ı kibardır; Muhabbetten Muhammed oldu hâsıl, Muhammed’siz muhabbetten ne
hâsıl? Şimdi, burası bir muhabbet sofrası ve bu muhabbet sofrasının da baş tacı sevgililer sevgilisi
Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm şehit yakınlarına
ve gazilere, ülkesi ve milleti için canını vermeye hazır şekilde görev yapan kahraman askerlere,
polislere, jandarmalara, güvenlik korucularına, gerektiğinde düşmanın ve hainlerin silahlarına
göğsünü siper etmeye hazır her bir vatandaşa, şahsı ve milleti adına şükranlarını iletti.
İftar öncesi Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa, Bakan Derya Yanık, İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar katıldı.
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“Ülkemizi karanlığa ve kaosa sürüklemek
isteyenlere fırsat vermeyeceğiz”
Hedefleri için kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerinin altını çizen Yanık, “Şehitlerimiz huzur içinde
olsun, şehit yakınlarımız ve gazilerimiz ümitlerini korusun. Bütün halkımız inansın ki ülkemizi
karanlığa ve kaosa sürüklemek isteyenlere hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz.
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21. yüzyılın yükselen, muhkem ve lider gücü olmayı
başaracağımıza bütün kalbimle inanıyorum.” dedi.
Bakan Yanık, ramazanın Türk milleti ve İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Malazgirt’te, Çanakkale’de, Kurtuluş
Savaşı’nda yaşanan birlik ruhu, 15 Temmuz’da da yükseldi ve hain darbe girişimini
bertaraf etti.” dedi
Bakan Yanık, 15 Temmuz Derneğince Altındağ Kültür Sarayı’nda şehit aileleri için düzenlenen iftar
programına katıldı.
Bakan Yanık, burada yaptığı konuşmada, canlarını vatan uğruna fedan eden şehitler sayesinde
huzur ve güvenle oruçlarını açtıklarını, ülke ve millet için çalışmayı sürdürdüklerini belirterek, tüm
şehitleri rahmet ve minnetle andı.
Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığına sahip çıktığını ve bu uğurda şehitler verdiğini vurgulayan
Yanık, “Tarihin bize bıraktığı miras bunun örnekleriyle doludur. Malazgirt’te, Çanakkale’de, Kurtuluş
Savaşı’nda yaşanan birlik ruhu, 15 Temmuz’da da yükseldi ve hain darbe girişimini bertaraf etti.”
diye konuştu.
Bakan Yanık, asker kisvesine bürünen hainlere karşı halkın birlik ve beraberlik ruhuyla canı pahasına
vatanına sahip çıktığına işaret ederek, “Köprüleri tutanlara, yol kesenlere, milletin üzerine acımasızca
kurşun sıkanlara karşı dimdik durduk. Ne dün ne bugün hiçbir zaman dağılmadık, kaçmadık,
korkmadık. Vatan uğruna şehit olmanın bizim için ne demek olduğunu bütün dünyaya gösterdik.”
ifadelerini kullandı.
Şehit yakınları ve gaziler için birçok hizmet sunduklarını dile getiren Yanık, şöyle devam etti:
“Şehit yakınları ve gaziler için eğitimden istihdama, ulaşımdan sosyal ve kültürel haklara kadar birçok
çalışmayı büyük gayretle yürütüyoruz, yürütmeye çalışıyoruz. Faizsiz ev kredisinden araç alımlarında
ÖTV muafiyetine, kamuda istihdam hakkından ücretsiz ulaşım imkanlarına, şehitlerimizin hatıralarını
yaşatmak için kamusal mekanlara isimlerini vermeye kadar, şehit çocuklarımızın eğitiminde her
türlü kolaylığı sağlamaya kadar birçok başlıkta kolaylıklar sunmaya gayret ediyoruz. Ancak hepimiz
biliyoruz ki şehitlik ve gazilik karşılığını yalnızca Allahutaala’nın verdiği özel bir mertebedir.”

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ise şehitleri ve şehitlerin emaneti olan ailelerini
asla unutmayacaklarını dile getirerek, tüm katılımcıların ramazanını tebrik etti.
Programın sonunda Bakan Yanık, Balcı ve Turunç çocuklara hediye dağıttı.
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Bakan
Derya Yanık
ve Bakanlık
Yöneticileri
Şehit
Aileleriyle
İftarda
Buluştu

Bakan
Derya Yanık
TŞYGDV’nin
düzenlediği
iftara
Katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ramazan dolayısıyla tüm illerde şehit ailelerinin
evlerine iftarda ziyaretler gerçekleştirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şehit yakınları ve gaziler için toplanan
bağışların son derece şeffaf, hesapların açık ve net olduğunu belirterek, “Buna rağmen
sanki bir şey gizleniyormuşçasına, sözüm ona bir şüphe uyandırmak için ‘Şehitler için
toplanan paralar nerede, 15 Temmuz paraları nerede?’ diye soranlara bu art niyetli
sorunun cevabını bıkmadan, usanmadan, yılmadan verdik, veriyoruz.” dedi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 22 Şubat’ta Senegal’de görevdeyken kalp krizi sonucu
şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekât Şube Müdürü Hayrettin Eren’in
Ankara’daki ailesinin evine ziyarette bulundu. Şehidin ailesine başsağlığı dileyen Bakan Yanık onlarla
sohbet etti, desteklerini dile getirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bugünkü organizasyonu kapsamında bakan yardımcıları ve birim
amirleri de Ankara’da şehit ailelerinin evlerinde onlarla iftar sofrasına oturdu. İl müdürleri de bulundukları
illerdeki şehit ailelerini ziyaret etti.

Yaklaşık 344 bin hane ziyareti
gerçekleştirildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca devletin, şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olduğunu hissettirmek,
toplumsal farkındalığı ve duyarlılığı artırmak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleniyor.
Bu kapsamda Bakanlık personeli tarafından bayramlarda, milli günlerde; Anneler Günü, Babalar Günü
gibi özel günlerde şehit yakınları ve gazilere moral destek ziyaretlerinde bulunuluyor. Bakanlık personeli
tarafından bugüne kadar yaklaşık 344 bin hane ziyareti gerçekleştirildi.

Bakan Derya Yanık, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca (TŞYGDV) düzenlenen iftar
programına katıldı. Yanık, burada yaptığı konuşmada Pençe Kilit Operasyonu’nda şehit olan askerlerin
ailelerine başsağlığı diledi.
Bakan Yanık, Türkiye’nin dünya üzerinde hem “dalgakıran” hem de “dalga kuran” özelliğini örselemek
ve unutturmak için bu terör eylemlerinin yapıldığını 85 milyonun her ferdi ve gönül coğrafyasındaki
insanların bildiğini ve ona göre bilinç geliştirdiğini belirterek, “İşte bahsettiğimiz o ruh ve bilinç, birkaç
gün önce Mescid-i Aksa’da işgalci İsrail askerlerine karşı ayak ayak üstüne atarak karşı koyan bilinçtir.
Arif amcamız bu duruşuyla tüm dünyaya gerekli mesajı vermiştir.” diye konuştu.
Türkiye Şehit ve Gaziler Dayanışma Vakfının 2019’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından
kurulduğunu hatırlatan Yanık, vakfın şehit yakınları ile gazilere manevi ve maddi açıdan destek sağlama
misyonuyla hareket ederek, onların toplumla ve kendi aralarında iletişimlerini güçlendirmeyi ve sosyal,
sportif, eğitim, kültür ve diğer alanlarda faaliyet alanı açmayı hedeflediğini söyledi.

“Bugüne kadar vakıf hesaplarından 112 milyon
444 bin 200 lira ödeme yapmışız”
Vakfın, tüm şehitlere hizmet eden çatı bir kurum olmasının yanı sıra Türk halkından toplanan şartlı
bağışların dağıtımını da gerçekleştirdiğini aktaran Yanık, bu kapsamda vakıftan 15 Temmuz darbe girişimi,
Beşiktaş patlaması ve Zeytin Dalı Harekatı’yla ilişkili olan şehit yakınları, gaziler ve malul sayılanlara şartlı
bağış ödemesi yapıldığını hatırlattı.
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Sosyal ve kültürel faaliyetlerin ise tüm Türkiye’deki şehit yakınları ve gazileri kapsadığını vurgulayan
Bakan Yanık, şöyle konuştu:
“Bunun altını özellikle çizmek istiyorum, çünkü vakfımız sanki sadece 15 Temmuz şehit yakınları ve
gazileri için kurulmuş gibi bir algı var. Bu algıyı bir şekilde suiistimal eden başkaca birtakım oluşumların
olduğunun farkındayız. Biraz da açıkçası buna karşı bu hatırlatmayı yapma gereği duyuyoruz. Vakfımızın
yaptığı ödemeler, vakfımızın hesabına gelen bağışlarla alakalı bir kez daha basının önünde sizlerin
önünde açık detaylı bilgi vermek istiyorum. Çünkü bu da çok istismar edilen, sürekli sanki arkasında
başka bir şey varmış gibi tartışma konusu edilmeye çalışılan bir husus.
Bugüne kadar vakıf hesaplarından şehit yakını, hayatını kaybeden sivil yakını, gazi, gazi yakını ve sivil
terör mağduru kişilere 112 milyon 444 bin 200 lira ödeme yapmışız. Vakfın banka hesaplarında yapılan
ödemelerden sonra kalan miktar 376 milyon 454 bin 254 lira. Bu vesileyle tekrar değinmekte fayda
görüyorum. Şehit yakınları ve gazilerimiz için toplanan bağışlar son derece şeffaf, hesaplar açık ve net.
Buna rağmen sanki bir şey gizleniyormuşçasına, sözüm ona bir şüphe uyandırmak için ‘Şehitler için
toplanan paralar nerede? 15 Temmuz paraları nerede?’ diye soranlara bu art niyetli sorunun cevabını
bıkmadan, usanmadan, yılmadan verdik, veriyoruz, bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Onlar
soracaklar ama cevabını bilmediklerinden değil, o soruyla bir şüphe oluşturmaya çalışarak soracaklar.
Biz de hiç usanmadan o cevabı vermeye devam edeceğiz.”

“Şartlı bağış, bağışlanma amacının dışında
herhangi bir şeye kullanılamaz”
Bakan Yanık, 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası’nda 310 milyon lira, Beşiktaş terör saldırısı sonrası 52 milyon
lira, Zeytin Dalı Harekatı’nda da 2 milyon lira olmak üzere toplam 364 milyon 308 bin 289 lira toplandığını aktardı.
Bu bağışların şartlı bağış olduğunu söyleyen Bakan Yanık, “Şartlı bağış kapsamına girdiği için zaten bağışlanma
amacının dışında da herhangi bir şeye kullanılamaz.” dedi.
Bakan Yanık, şehit yakınları ve gaziler için eğitimden istihdama, ulaşımdan, sosyal, kültürel haklara kadar birçok
çalışmayı büyük bir gayretle sürdürdüklerini vurguladı. İstihdam alanını şehit yakınları ve gaziler lehine AK Parti
hükümetlerinin geliştirdiğini belirten Yanık, şehitlerin anne ve babalarına şartsız aylık bağlanmasının da önemli
adımlardan biri olduğunun altını çizdi.
Bakan Yanık, faizsiz ev kredisinden araç alımlarında ÖTV muafiyetine, kamuda istihdam hakkından ücretsiz ulaşım
imkanlarına, şehitlerin çocuklarının eğitiminde her türlü kolaylığı sağlamaya, hatıralarını yaşatmak için kamusal
mekanlara şehitlerin isimlerini vermeye kadar birçok başlıkta şehit yakınları ve gazilere manevi ve maddi anlamda
hizmet sunmaya devam ettiklerini ifade etti.
Devletin her şeyi yerli yerine oturtarak, akla karayı ayıracak kudrete ve birikime sahip olduğuna işaret eden Yanık,
“Fakat bizim de sizlerin de dikkatli olması gerekiyor. Tanımadığınız, bilmediğiniz, hangi amaca hizmet ettiğinden
emin olmadığınız kimselerle lütfen irtibat kurmayın. Şüpheli gördüklerinizi lütfen bize iletin.” uyarısında bulundu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının aynı zamanda devletin şefkat eli olduğunu vurgulayan Bakan Yanık, “Nerede
bir ihtiyaç sahibi varsa mutlaka ulaşırız. Elinden tutan, yarasını saran, sorununu çözen bir bakanlığız. Biz sadece
bakanlığımızın görev alanı olduğu için değil; şehitlerimize, gazilerimize bir borcumuz olduğu için çalışmalarımızı
aralıksız sürdürüyoruz. Sosyal ve ekonomik haklarla ilgili iyileştirmeleri yapabilmek için bütün çabayı gösteriyoruz
ve bundan sonra da bu çabayı sergilemeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
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Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, şehit yakınları ve gazilerin hesaplarına
bugün 2000’er lira bayram ikramiyesi yatırdı. Hak sahiplerine her ayın 1’inde yapılan
aylık destek ödemelerinin de bayram öncesine alınarak hesaplara yatırıldı
Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından şehit yakınları ve gazilerin hesaplarına
2000’er lira Ramazan Bayramı ikramiyesi yatırıldı. Hak sahiplerine her ayın 1’inde gerçekleştirilen aylık
destek ödemeleri de Ramazan Bayramı öncesine alındı. Aylık destek miktarları şehit yakınları, gazi ve
malullerin hesaplarına yatırıldı.
Vakıf, 15 Temmuz darbe girişiminde, İstanbul Beşiktaş’taki terör saldırısında ve Zeytin Dalı Harekatı’nda
şehit olanların yakınları ile gazi ve malullere Ramazan Bayramı ikramiyesi olarak toplam 6.388.000,00
TL ödedi.
Şehit yakınları ile gazi ve malullerin hesabına mayıs ayı ödemeleri de gerçekleştirildi. Vakıf tarafından
2022 Mayıs ödemesi olarak 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine toplam 7.745.400,00 TL, Beşiktaş’taki
terör saldırısında şehit olanların yakınları ve diğer hak sahiplerine toplam 239.200,00 TL, Zeytin Dalı
Harekatı’nda şehit olanların yakınları ile gazilere de toplam 319.800,00 TL ödeme yapıldı.
Böylece, mayıs ayı destek ödemesi olarak tüm hak sahiplerine toplam 8.304.400,00 TL yatırılırken, şehit
yakınları ve gaziler ile malullerin hesaplarına Ramazan Bayramı ikramiyesi ve mayıs ayı destek ödemesi
olarak toplam 14.692.400,00 TL yatırıldı.

Ödeme miktarları
Şehit yakınları ile gazilere maddi ve manevi destek sağlamak amacıyla 13 Temmuz 2019’da kurulan
ve Mütevelli Heyet Başkanlığını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın yürüttüğü Türkiye Şehit
Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı, hak sahiplerine her ay verilen destek miktarını 1 Nisan 2022’den
itibaren 1.500 TL’den 2.600 TL’ye yükseltmişti.

94

Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü

Vakıf, aylık destek ödemelerinin yanı sıra hak sahiplerine, 15 Temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü ile
ramazan ve kurban bayramlarında da ikramiye yatırıyor. Bayram ikramiyesi 1 Nisan 2022’den itibaren
1.100 TL’den 2.000 TL’ye çıkarılmıştı.
Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca 15 Temmuz darbe girişiminde, İstanbul Beşiktaş’taki
terör saldırısında ve Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olanların yakınları ile gazi ve malullere aylık maddi
destek sağlanıyor. Vakıf kurulduğundan bugüne kadar tüm hak sahiplerine toplam 124.153.600,00 TL
ödeme yaptı.
Vakıf, 15 Temmuz Dayanışma Kampanyası ile Beşiktaş’taki terör saldırısının ardından ve Zeytin Dalı
Harekâtı sonrası toplanan meblağı kamu sermayeli bankalarda nemalandırarak, şehit yakınları ve
gazilere aylık düzenli maddi destek sağlıyor.
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