AİLE VE SOSYAL
HİZMETLER
BAKANLIĞI
E-BÜLTEN
2022 | MAYIS

www.aile.gov.tr

İCİNDEKİLER
26
Aile ve Toplum
Hizmetleri

72
Kadının Statüsü
Genel Müdürlüğü

Genel Müdürlüğü

38

84

Çocuk Hizmetleri

Sosyal Yardımlar

Genel Müdürlüğü

Genel Müdürlüğü

54
Engelli ve Yaşlı
Hizmetleri
Genel Müdürlüğü

94
Şehit Yakınları
ve Gaziler
Genel Müdürlüğü

Cumhurbaşkanı
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Dağıtım Töreni’ne
Katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hiç kimse bedensel engeli dolayısıyla sosyal
hayatın dışına itilemez. Başkaları sırtını dönse de biz engelli kardeşlerimizi asla yok
sayamayız. Başkaları görmezden gelse de biz engellilerimizi ihmal edemeyiz.” dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in katılımıyla Beştepe Millet
Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Spor Aşkı Engel Tanımaz” Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi
Dağıtım Töreni düzenlendi.
Törende yaptığı konuşmada Erdoğan, tüm engelli vatandaşların Engelliler Haftası’nı tebrik ederek,
engellilerin hayatın her alanında sergiledikleri üstün başarılarla, azim ve kararlılıklarıyla herkese
örnek olduklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle son dönemde engellilerin sporun farklı branşlarında dünya
çapında iftihar verici başarılara imza attıklarını anımsattı.
Erdoğan, siyaset ve devlet anlayışlarında hiç kimsenin insani vasıflarından, doğuştan gelen
özelliklerinden dolayı ötekileştirilemeyeceğini dile getirdi.
Hiç kimsenin etnik kimliğinden, mezhebinden, fikrinden hele hele dış görünüşünden dolayı
ayrımcılığa maruz bırakılamayacağını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:
“Hiç kimse bedensel engeli dolayısıyla sosyal hayatın dışına itilemez. Başkaları sırtını dönse de biz
engelli kardeşlerimizi asla yok sayamayız. Başkaları görmezden gelse de biz engellilerimizi ihmal
edemeyiz. Bilhassa da engelli vatandaşlarımızın cehalet, bilgisizlik, imkânsızlık gibi sebeplerle iki
duvar arasına hapsedilmesine tahammül gösteremeyiz. Vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes bu
ülkenin birinci sınıf vatandaşıdır. İnsanlığımızın tamamının imkanlardan ve fırsatlardan eşit derecede
faydalanmasını sağlamak da bizlerin temel görevidir. Bu hassasiyetle 85 milyonun tüm fertleri gibi
engelli kardeşlerimizin de hiçbir sorun, sıkıntı yaşamadan eşit bireyler olarak hayata katılımlarına
büyük önem veriyoruz.”

81 ilde 500 özel eğitim okuluna 27 bin 259 spor
malzemesi
Spor Aşkı Engel Tanımaz” diyerek Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 81 ilde 500 özel eğitim okuluna
farklı engel gruplarının kullanımına sunmak üzere üretilen 27 bin 259 adet spor malzemesinin yola
çıkacağını söyleyen Erdoğan, içinde spor malzemelerinin olduğu tırları hep beraber ülkenin dört bir
köşesine uğurlayacaklarını vurguladı.
Böylece Hakkâri’den Edirne’ye Artvin’den Hatay’a, 81 vilayetteki binlerce engelli öğrenciyi spor
yapma imkanına kavuşturacaklarını dile getiren Erdoğan, “Spor Aşkı Engel Tanımaz Projesi ile
ayrıca eğitimde fırsat eşitliğini her alanda tesis etme hedefimize de bir adım daha yaklaşmış
oluyoruz. Engelli kardeşlerimizin de bu imkanları en iyi şekilde değerlendirerek spor başta olmak
üzere hayatın her alanında bizleri gururlandıracak başarılara imza atacaklarına inanıyorum. Bunu
Tokyo’da gördük, inşallah şimdi Paris’te de göreceğiz.” diye konuştu.
Salondaki sporculardan Paris’te başarı için söz alan Erdoğan, “İnşallah Tokyo’dan sonra Paris’ten
bambaşka, dolu dolu zaferlerle döneceğiz.” sözlerini sarf etti.

“Biz sizi yalnız bırakmayacağız, ne gerekiyorsa
bunu yapacağız”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha da önemlisi, engellilerin bakım evlerine veya benzeri yerlere
kapatılmaya gerek kalmadan kendi aileleri yanında ihtiyaç duydukları hizmetleri alabilmelerini temin
ettiklerini de söyledi.
Evde bakım desteği, evde bakım yardımı, gündüz yaşam merkezleri, umut evleri gibi özgün
uygulamaları hayata geçirdiklerini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ulaşım araçlarından binalara kadar pek çok yerde erişilebilirliği kolaylaştıracak düzenlemeler
yaptık. Aynı şekilde okullarda kaynaştırma eğitimi uygulamasını yaygınlaştırarak toplumumuzda
empatinin ve sorumluluk bilincinin gelişmesini sağladık. Sağlık problemi nedeniyle okula gidemeyen
çocuklarımız için evleri, hastaneleri birer okula dönüştürüyoruz.
Ülke genelinde toplam 453 bin özel eğitim ihtiyacı olan çocuk ve gencimize eğitim veriyoruz.
Özel eğitim sınıflarında öğrenim gören engelli sayısı da 77 bin 600’e çıktı. Engelli evlatlarımızdan
993’üne hastane sınıflarında, 10 bin 552’sine de evde eğitim imkanı sağlıyoruz. Özel öğrencilerimize
yönelik gerçekleştirilen bir diğer çalışma, destek eğitim odalarının sayısını artırmak ve içeriğini
zenginleştirmektir. Bir süre öncesine kadar 79 adet olan destek eğitim odalarının sayısı 2022 yılı
itibarıyla 638’e ulaştı. 81 ilde 10 bin destek eğitim odası yapımı için çalışmalarımız sürüyor. Biz sizi
yalnız bırakmayacağız, ne gerekiyorsa bunu yapacağız, yapmakta kararlıyız.”

“Engelliler spor
federasyonlarına verilen
bütçeleri her yıl artırdık”
Engelliler spor federasyonlarına verilen
bütçeleri her yıl artırdıklarına, sadece bu yıl
4 engelli spor federasyonuna yaklaşık 70
milyon lira kaynak tahsis ettiklerine dikkati
çeken Erdoğan, şunları kaydetti:
“Engelli
spor
kulüplerimize
yönelik
desteklerde de hem sayı hem de miktar itibarıyla ciddi iyileştirmelere gittik.
Geçmişte yıllık 159 bin lirayı ancak bulan yardımların miktarı, 2020 senesinde 1101 spor kulübüne
6,5 milyon lira seviyesine çıktı. Tüm bu destek ve teşviklerin meyvesini sadece madalya sayısında
değil, aynı zamanda sporcu sayısında da toplamayı başardık. Engelli sporcu sayısı 2002 yılında 2 bin
763 iken 2021 yılı itibarıyla bu rakam 45 bin 441’e çıktı. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı
tüm spor tesislerini engelli kardeşlerimizin erişimi için yeniden düzenledik. Elbette bulunduğumuz
konumu yeterli görmüyor daha büyük başarılar için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 Paris Olimpiyatlarıyla ilgili hazırlıklara şimdiden başladıklarını da
belirterek, “Paris’te hem sporcu sayısı hem de kazanılan madalya itibarıyla inşallah yeni bir rekora
imza atacağımıza inanıyorum. Spor Aşkı Engel Tanımaz Programını, geleceğin olimpiyat, dünya
ve Avrupa şampiyonlarını yetiştirme yolunda değerli bir adım olarak görüyorum. Milli Eğitim
Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığımızın iş birliğiyle gerçekleştirilecek bu çalışmanın, tüm
gençlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

“Bütün vatandaşlarımızın hakkını alabilmesi, sosyal
politikalarımızın öncelikli hedefleri arasındadır”
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise konuşmasında, insanların dünyaya iyiliği ve güzelliği
yaymak, kötülüklere engel olmak üzere gelindiğine inandığını söyledi.
Bu inançla ilerleme kaydetmek ve hayatı güzelleştirmek üzere her türlü engeli ortadan kaldırmakla
mükellef olunduğunu belirten Yanık, en önemli hedeflerinin, bütün vatandaşların tam ve etkin
şekilde bu ilerlemeye katılması için çalışmak olduğunu dile getirdi. Neye ihtiyaç varsa ihtiyacı olana
onu sağlamak, gelemeyene gitmek, düşeni kaldırmak veya yaraya merhem olmanın vazifeleri
olduğunu vurgulayan Yanık, şöyle konuştu:
“Türkiye son 20 yıldır, Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde hak temelli bir anlayışla geliştirdiği
politikalarla, sosyal hizmetler alanında çığır açmıştır. Ulaştığımız maddi ve manevi refahtan kadın,
erkek, yaşlı, engelli, çocuk bütün vatandaşlarımızın hakkını alabilmesi, sosyal politikalarımızın
öncelikli hedefleri arasındadır. Engelli bireylerin hayata tam, eşit ve doğal katılımının sağlanması,
bağımsız hareket etme kabiliyetlerinin artırılması gelişmiş toplumların ortak özelliklerindendir.

Üreten, yaşadığı topluma katkı sağlayan, üretilen refahtan payını alan her engelli mutlu, sağlıklı ve
kalkınmış bir topluma işarettir. Bunun için de bizler, herkese kendi hayat şartlarına uygun imkanlar
sunarak ülkemize değer katmasına çalışıyoruz. Bunun önüne geçecek zihniyetlerin değişmesi ve
sistemin dönüşmesi için de elimizden geleni yapıyoruz. Tek bir kişinin dahi açığa çıkaramadığı o
kıymetli potansiyelin, ülkemizin vizyonuna kayıp bir parça olarak yansıyacağına inanıyoruz.”

“Daha büyük bir özgüvenle
geleceğimizi selamlıyoruz”
Bakan Yanık, bakanlık olarak hemen her
hafta farklı bir alanda başarı kazanmış
engelli gençleri, vatandaşları ağırladıklarını
belirterek, “Bir hafta işitme engelliler voleybol
takımımızın başarılarıyla gururlanıyor, diğer
hafta down sendromlu çocuklarımızın aldığı
dünya kupasını göklere kaldırıyoruz.” diye
konuştu.
“Basketbol takımlarımız, yüzücülerimiz, bizleri yurtdışında temsil eden görme engelli atletimiz hepsi
bizim ayrı ayrı medarı iftiharlarımız.” ifadesini kullanan Yanık, şöyle devam etti:
“Ancak şunu da iyi biliyoruz, başarı her zaman karşılığı bir madalya, bir diploma ya da bir kupa olarak
karşımıza çıkan bir olgu değildir. Bazen bir senenin sonunda dilden dökülen tek bir kelimedir başarı,
bazen ileriye doğru atılmış bir tek adım. Bunları sağlayabildiğimizde bizler de mutlu ve huzurluyuz
demektir. Bizim başarımız da budur. Sosyal hayata katılmada ve sağlıklı bir toplumun oluşmasında
büyük katkısı olan spor, engelli vatandaşlarımız için artık daha ulaşılabilir. Bugün burada hep birlikte
buna şahitlik ediyoruz. Engel tanımayan arkadaşlarımızla sporu buluşturarak daha büyük bir öz
güvenle geleceğimizi selamlıyoruz.”
Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki spor malzemelerinin yer aldığı tırlar yola
çıktı.
Engelli milli sporcular, günün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, imzalı milli takım forması ve elle
işlenmiş semazen tablosu hediye etti.

Bakan Derya Yanık:
“Yüzyılın işini 20 yılda
yapmış bir iktidar olarak
Cumhuriyetimizin ikinci
yüzyılında büyük ve
güçlü Türkiye’yi inşallah
birlikte inşa edeceğiz”
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Yüzyılın işini 20 yılda yapmış bir iktidar
olarak, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında büyük ve güçlü Türkiye’yi inşallah birlikte
inşa edeceğiz. Dünyaya örnek bir ülke hedefini birlikte gerçekleştireceğiz.” dedi
Bakan Derya Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın teşrifleriyle Milli
Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 150 Anaokulu Toplu Açılış Töreni’ne katıldı.
Burada yaptığı konuşmada Anaokulu projesinin geleceğe yönelik bir yatırım olduğunu belirten
Bakan Yanık, “Çocuklarımız için yapılan her şeyin bizleri daha da güçlendireceğine inanıyor ve
hükümet olarak bu anlayışla çalışmaya devam ediyoruz. Bu değerli projenin inşallah bundan sonra
çocuklarımız için çok faydalı olacağına inanıyoruz” dedi.
Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir sözüne atıf yapan Bakan Yanık, “Sayın
Cumhurbaşkanımızın sık sık vurguladığı bir şeyi hepimiz çok yakından biliyoruz. ‘Bizim en önemli
sermayemiz her zaman nitelikli insan kaynağımız’ diye belirtir. Genç ve dinamik bir nüfusa
sahip olmanın avantajıyla bugüne kadar AK Parti hükümetleri olarak büyük bir kalkınma atılımı
gerçekleştirdik. Bu dinamizmi koruyarak ülkemizi geleceğe daha kararlı ve güçlü bir şekilde taşımak
arzusundayız. Yetenekli, enerjisi yüksek ve azimli çocuklarımıza, gençlerimize bu anlamda çok
güveniyoruz. Yüzyılın işini 20 yılda yapmış bir iktidar olarak, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında
büyük ve güçlü Türkiye’yi inşallah birlikte inşa edeceğiz. Dünyaya örnek bir ülke hedefini birlikte
gerçekleştireceğiz” diye konuştu.
Bakan Yanık, çocukların hayat standartlarını yükseltmek için çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

“Sosyal yardımlarımızı ihtiyaçlara göre
şekillendiriyoruz”
Çocukların sosyal hayatlarına değer katacak her türlü hizmeti vermek üzere hizmet modelleri
geliştirdiklerini kaydeden Bakan Yanık şunları söyledi:
“Bu anlamda okul öncesi eğitime ihtiyacı olan çocuklarımızın sosyal hayata erken katılımları için
de projeler yürütüyoruz. Bu başlıkta verdiğimiz sosyal hizmet ve sosyal yardımlarımızı çağın

gereklerine, zamanın ihtiyaçlarına göre şekillendiriyoruz. Araştırmalar ve bilimsel çalışmalar erken
okullaşmanın çocukların okula yönelik motivasyonlarında çok önemli bir etkisinin olduğunu ifade
ediyor. Erken okullaşma, okula devamlılığını da artırıyor. Çocuklarımızın kaliteli bir eğitim hayatı
geçirmeleri, kendilerine ve topluma faydalı bir birey olmaları için, hayata sağlıklı bir başlangıç
yapmaları kuşkusuz önemli. Bu anlamda okul öncesi eğitimin kritik bir dönüm noktası olduğunu
hepimiz biliyoruz.”
Derya Yanık, 2002 yılında Bakanlığa bağlı olarak açılan 1.179 özel kreş, gündüz bakım evi ve çocuk
kulübü sayısını bugün itibarıyla 2.304 çıkardıklarının bilgisini verdi.

Hizmetlerimizin odağına her zaman
aileyi koyduk
Çocukların ailelerinin yanında eğitimlerini, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek amacıyla
Sosyal Ekonomik Destek verdiklerini kaydeden Bakan Yanık, “Hizmetlerimizin odağına her zaman
aileyi koyduk. Niye? Çünkü çocuklarımızın aile ortamından kopmadan, aile birliği içinde hayata
atılması sağlıklı bir toplum yapısının varlığı için çok gerekli. Bu destekten 2002 yılında AK Parti
hükümetlerinin iktidara yeni geldiği dönemde 11 bin 807 çocuğumuz faydalanırken bugün 2022 yılı
Nisan ayı itibarıyla 146.554 çocuğumuz yararlanıyor. 2006 yılında 152 TL olan çocuk başına aylık
ortalama sosyal ekonomik destek miktarını 2022 yılı Nisan ayında 1.650 TL’ye çıkardık” ifadelerini
kullandı.

81 ilde 287 Mobil Sosyal
Hizmet Birimi Kurduk
Okulların sosyal hizmetler açısından en
önemli sahalardan birisini olduğunu belirten
Bakan Yanık, şöyle devam etti:
“Okul devamsızlığı olan, ihmal, istismar, suça
sürüklenme gibi risk altında çocuklarımıza
yönelik tespit ve müdahale çalışmalarımızı
aralıksız sürdürüyoruz. Risk altında bulunan
çocuklarımız için koruyucu ve önleyici hizmet
sunan Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimlerini
9 Kasım 2018’de faaliyete geçirmiştik.
Bu birimleri, başta şehirlerin dezavantajlı bölgelerinde bulunan okullar olmak üzere 15 binden fazla
okulumuzla eşleştirdik. 81 ilde 287 Mobil Sosyal Hizmet Birimi kurduk. Bu çalışmalarla bu anlamda
çocukları madde bağımlılığı, ihmal, istismar gibi bir takım olumsuz durumlardan uzaklaştırmak buna
yönelik ailelere de farkındalık eğitimlerimizi aralıksız devam ettiriyoruz.”

“Sosyal yardımı sadece muhtaç durumdaki insanlara
yapılır diye düşünmüyoruz”
“Sosyal yardımı sadece muhtaç durumdaki insanlara yapılır diye düşünmüyoruz” diyen Bakan
Yanık, konuya şu şekilde açıklama getirdi:
“Öyle olduğu için de ihtiyacı olan ya da desteklenmesi gerektiğini düşündüğümüz her birine sosyal
yardımlarımızı ulaştırmaya çalışıyoruz. İnsanların dönemsel olarak belli gereksinimleri olabilir, tıpkı bir
hastanın doktora ihtiyaç duyması gibi vatandaşlarımız da devletimizin desteğine belli dönemlerde
ihtiyaç duyabilir. Yardım temel olarak bir insanın hayatını kolaylaştırma çabasıdır. Bireysel ya da
kurumsal olarak birilerine yardım etmek için illa muhtaçlık olması gerekmiyor.
Son zamanlarda sosyal yardımlarımızla alakalı kamuoyunu bilgilendikçe özellikle muhalif kesimlerden
‘yardım muhtaçlıkla özdeştir, çok derin yoksullukla özdeştir dolayısıyla siz bu kadar insana yardım
ediyorsanız, bu kadar insan çok derin yoksullukta gibi bir düşünce var. Bunun doğru olmadığını
yardım alanlar bile biliyor.
Biz geçmişte olduğu gibi sadece insanların açlık sınırını yok etmek için yardım düzenlemiyoruz.
AK Parti iktidarları olarak 2002’den bu yana ürettiğimiz sosyal refahı toplumun bütün kesimlerine
paylaşmanın mücadelesini veriyoruz. Biz sadece açlığını gidermek değil, bir sosyal refahı eşit bir
biçimde dağıtmanın mücadelesini veriyoruz. Eğer sosyal demokrasiden bahsediyorsak, işte asıl
sosyal demokrasi budur. Sosyal yardımın ne olduğunu bilmeyen çevrelere de inşallah sosyal yardım
ve desteklerimizi arttırarak bunun cevabını vermeye devam edeceğiz.”
Bakan Yanık, ekonomik durumuna bakılmaksızın şehit ve gazi çocukları başta olmak üzere
kuruluşlarda bakım altında bulunan çocukları ücretsiz kreş hizmetinden yararlandırdıklarını bildirdi.
Ekonomik olarak desteklenen ailelerin çocukları da ücretsiz kreş hizmetinden faydalandığını belirten
Bakan Yanık, 2022 yılı Nisan ayı itibarıyla 2 bin 822 çocuğun bu hizmetten yararlandığının bilgisini
verdi.

1 Milyon Çocuğa Anaokulu/Anasınıfı Desteği
Verilecek
Milli Eğitim Bakanlığı ile geçtiğimiz hafta yeni bir destek programını hayata geçirdiklerini hatırlatan
Bakan Yanık, şunları söyle:
“Anaokulu / anasınıfı desteğimiz önümüzdeki eğitim döneminde başlamış olacak. Hedefimiz 1 milyon
çocuğumuzun bu destekten yararlanması. 1 milyona göre bir projeksiyonumuzu, kaynaklarımızı
oluşturduk, programlarımızı yaptık. Çocuklarımızın okul öncesi eğitim alabilmeleri için 500 milyon
TL’lik yeni bir destek sağlamış olacağız. Sosyal yardımlarımız ve sosyal desteklerimiz gördüğünüz
gibi devam ediyor”
Hali hazırda sosyal yardım programlarımızdan faydalanan, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, 3294
sayılı Kanun kapsamında sosyal yardımlarımızdan faydalanan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın 3
ile 5 yaş arasındaki çocukları, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anaokullarına kayıt olduklarında biz bu

desteği doğrudan sağlamış olacağız. Ailelerin herhangi bir şey yapmaları gerekmeyecek, ekstra bir
çaba göstermeleri gerekmeyecek. Sadece çocuklarını anaokullarına kaydettirecekler. Biz o listeleri
MEB’den alacağız ve MEB’in hesabına o çocuklarımız için sosyal yardımı aktarmış olacağız.”
Çocukların eğitim hayatının kesintiye uğramamasının geleceğin garantisi olarak gördüklerini
kaydeden Bakan Yanık, “Bugün Milli Eğitim Bakanlığımızın başlattığı bu proje de geleceğimize
yapılan büyük yatırımlardan birinin ilk adımı olacak” diye konuştu.

Bakan Derya Yanık
Bakanlık ve Öz
Sağlık İş Sendikası
Arasında İmzalanan
5.Dönem Toplu
Sözleşme İmza
Törenine Katıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının;
çalışan, emekçi, hizmet alan, hizmet veren taraflar olarak eşit, adil, refah düzeyinden
faydalanan, payına düşeni alan vatandaşlar olması için uğraşıyoruz. Hükümetlerimiz
olarak 20 yıldır bunun için aralıksız çalışıyoruz. Bundan sonra da Allah nasip ederse
çalışmaya devam edeceğiz.” dedi
Bakan Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan 25 bin işçiyi kapsayan
5.Dönem Toplu İş Sözleşmesi imza törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada, sözleşmenin bir tarafı
olarak törende bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Bakan Yanık, sendikal örgütlenmenin her
çalışanın en doğal hakkı olduğunu vurguladı.
Bakan Yanık, “Biz sendikalarımızla her buluşmamızda onlara, ‘Siz çalışan arkadaşlarımızın hak ve
menfaatlerini savunmak için masanın karşı tarafındasınız ama bizim için karşı tarafta değilsiniz. Biz aslında
temelde aynı taraftayız. Sizin sendika üyeleriniz olan arkadaşlar bizim çalışanlarımız.’ dedik.” diye konuştu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının önemli hizmetlere imza attığını ifade eden Bakan Yanık, şu
değerlendirmelerde bulundu:
“Bakanlığımız, son 20 yılda dünya klasmanında birinci sınıf sosyal hizmet faaliyetleri üreten bir hüviyete
kavuştu. Bununla ne kadar övünsek azdır. Bu çalışmaları yürüten, bu faaliyetleri hayata geçirenler bizim
mesai arkadaşlarımız. Bakanlık olarak 85 milyonun tamamına hizmet üreten bir Bakanlığız. Bu anlamda çok
genel ve büyük bir çatı faaliyet ifa ediyoruz ve 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının en dezavantajlı
gruplarına hizmet üretiyoruz.
Dolayısıyla bu hizmeti götürürken çalışma arkadaşlarımızın hem o hizmetin niteliğine teknik olarak vakıf
olması ama aynı zamanda insani duyarlılık noktasında da yapılan işin manevi boyutunun, insan boyutunun
da en az teknik kısmı kadar farkında olması gerekiyor.”

Hizmet üretmeye, sunmaya
devam edeceğiz
Bakan Yanık, çalışanların özlük haklarının
iyileştirilmesi gereğinin her zaman farkında
olduklarına işaret ederek, bunun için
hem Bakanlık olarak hem hükümet olarak
imkânları olabildiği kadar zorladıklarını
vurguladı.
“Hem Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü
Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS)
hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız hem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak
çalışan arkadaşlarımıza sağlayabileceğiniz imkânları maksimum ölçüde onların lehine olmak üzere
değerlendirdik.” ifadelerini kullanan Bakan Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Biz hep aynı saftayız, biz hep aynı düzlemdeyiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının; çalışan,
emekçi, hizmet alan, hizmet veren taraflar olarak eşit, adil, refah düzeyinden faydalanan, payına
düşeni alan vatandaşlar olması için uğraşıyoruz. Hükümetlerimiz olarak 20 yıldır bunun için aralıksız
çalışıyoruz. Bundan sonra da Allah nasip ederse çalışmaya devam edeceğiz.”
Bakan Yanık, görüşmelerin karşılıklı anlayış ve iş birliği çerçevesinde sonuçlanmasından duyduğu
mutluluğu dile getirerek, şöyle dedi:
“Hem idari anlamda hem mali anlamda onların çalışma performanslarını artıracak, onların yaşama
seviyelerini, özlük düzeylerini yükseltecek her türlü imkanı sağlamaya, desteği vermeye gayret ediyoruz
ama bunun karşılığında da onlardan gayet tabii ki bugüne kadar olduğu gibi aynı özveriyi, aynı çabayı,
aynı duyarlılığı bekliyoruz. Çünkü hizmet ettiğimiz gruplar bize emanet edilen engelli, yaşlı, çocuk gibi
son derece özel ihtimam isteyen gruplar. Dolayısıyla onlara ürettiğimiz, onlara sunduğumuz hizmette
bundan sonrasında da hizmetlerimizin kalitesini artırarak, geliştirerek ve milletin emanetlerini kendi
emanetlerimiz bilerek hizmet üretmeye, sunmaya devam edeceğiz.”
Toplu sözleşmenin hayırlı olması temennisinde bulunan Bakan Yanık, “Ben hem Bakanlığımız
bünyesinde çalışan arkadaşlarımız hem de hizmet alan vatandaşlarımız açısından bu iş birliğinin, bu
uzlaşmanın, bu güzel imzaların hayırlara vesile olacağından hiç kuşku duymuyorum. Hepimize hayırlı
uğurlu olsun inşallah. Yeni güzel çalışmalara vesile olsun diyorum.” dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında çalışan işçileri kapsayan Toplu İş
Sözleşmesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Reşat Moralı Salonu’nda, Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, HAK-İŞ Başkanı Mahmut Aslan
ve Öz Sağlık-İş Sendikası Başkanı Devlet Sert tarafından imzalandı.

Bakan
Derya
Yanık
TVNet
Canlı
Yayınına
Katıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen
kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine ilişkin kanun teklifine ilişkin,
“Bu düzenlemenin çok önemli bir özelliği de kadına yönelik şiddet vakalarının aslında
kategorik bir suç tanımına alınmış olması.” dedi
Bakan Yanık, TVNet canlı yayınında Nurdan Ebru Erdoğan’ın sorularını yanıtladı.
Takdiri indirim ve yargılamada iyi hal indirimlerinin uygulanma biçimlerinin uzun zamandır tartışma
konusu olduğunu hatırlatan Bakan Yanık, “Dolayısıyla bunlara karşı bir cevap da geliştirilmiş oldu.
Bu düzenlemenin çok önemli bir özelliği de kadına yönelik şiddet vakalarının aslında kategorik bir
suç tanımına alınmış olması.” dedi.
Yapılan düzenlemeyle kadına karşı işlenen kasten öldürme, kasten yaralama, işkence, eziyet gibi
suçların cezalarının artırılacağını vurgulayan Bakan Yanık, şunları söyledi:
“Suçun kadınlara karşı işlenmesi artık ağırlaştırıcı sebep. Bu önemli yeni bir durum. Nikahlı veya
boşanmış eşe karşı işlenen tehdit suçlarının alt sınırı 9 aya çıkarıldı. Fiziksel veya iletişim araçlarıyla
yapılan ısrarlı takip suçlarında tutuklama kararı verilebilecek. Eşe veya boşanılan eşe karşı kasten
yaralama suçları, katalog suçlar kapsamındaki tutuklanma imkanı bu sebeple geldi. Dolayısıyla bu
anlamda kadınlara yönelik işlenen suçların katalog suçlar kapsamına alınması ve bir ağırlaştırıcı
sebep olarak düzenlenmesi TCK sistematiğinde bir ilk.”
Yeni düzenlemede kadına yönelik saldırılarda somut pişmanlık emaresi içermeyen hiçbir durum
indirim sebebi olmayacağının altını çizen Bakan Yanık, “Normal şartlarda mahkemelerin takdiri
indirim hakları vardır. Hukuk mantığı içinde bu son derece olağan ve doğrudur. Kadına yönelik şiddet
vakalarında kamuoyunun ‘kravat indirimi’ diye algıladığı şeyden bahsedelim. Mahkemenin karşısına
gelmiş sanık, kılığını kıyafetini düzeltmiş, kravat takmış. ‘Ben çok pişmanım efendim’ diyor ama
mahkemenin karşısında zaten ‘Ben pişman değilim’ diyen çok azdır. Dolayısıyla bunların samimi
pişmanlık emaresi olmadığı, sadece mahkemeden indirim alabilmek için yapılmış davranış biçimleri
olduğunu zaman içinde biz çok tecrübe ettik.” ifadelerini kullandı.

İndirimden yararlanmak için pişmanmış gibi
yapıyorsa
Pişmanlığın mümkün olduğunu ve yasa tarafından korunması gerektiğini ifade eden Bakan Yanık, “
Bunun bir yolu ve göstergeleri vardır. Sanık, samimi olarak pişmansa indirimden yararlansın. Hukuk
mantığı bize bunu emreder. Ama mahkemenin karşısında sadece indirimden yararlanmak için
pişmanmış gibi yapıyorsa, o zaman bu imkânı ona tanımamamız lazım. Yeni düzenleme bize onu
getirmiş oldu. “ diye konuştu.
Israrlı takip konusuna da değinen Bakan Yanık, iletişim araçlarının çoğalmasıyla ısrarlı takibin
arttığına işaret ederek, “Israrlı takip mağdurun hayatını karartan, günlük rutinini bozan, eğitim, iş
ve sosyal hayatını engelleyen ve neredeyse yok etmeye kadar götüren sosyal ve fiziksel ablukadan
bahsediyoruz. Israrlı takibin hem suç kapsamı hem de tutuklama sebeplerinden birisinin arasına
alınması bu anlamda çok önemli, özellikle kadınlar açısından.” değerlendirmesinde bulundu.

Nafaka süreli olarak hükmedilebilir, süresiz
değildir
Nafaka konusundaki soru üzerine Bakan Yanık, şunları dile getirdi:
“Kişisel olarak şunu söyleyeyim. Bu konuda bir sıkıntı var evet fakat şurayı gözden kaçırmamamız
lazım. Nafaka ile alakalı temel tartışma noktası bir mahkeme nafakaya hükmederken süresiz olarak
mı hükmetmelidir yoksa süreli olarak da hükmedebilir mi? Asıl temel hukuk tartışması buradan
kaynaklanıyor. Ben yıllardır ve bakanlıktan sonra da birkaç konuşmamda ifade ettim, nafaka süreli
olarak hükmedilebilir, süresiz değildir. Bir defa bunu söyleyelim. Kamuoyunda gruplar var, ‘O zaman
yasal düzenleme yapılsın.’ Şu andaki yasal düzenleme zaten buna müsait. Şunu diyecekseniz ‘En
fazla 2-3 yıl’. Bu da başka mağduriyetlere ve haksızlıklara sebep olur.”
Yanık, nafaka başlığının manipülatif, bağlamından ve hukuk gerçeğinden kopuk biçimde tartışıldığını
ifade etti.

Bakan Yanık TAYA sonuçlarını değerlendirdi
Bakanlıkça 5 yılda bir yürütülen ve 81 ilde 19 bin 430 hanede saha çalışmaları tamamlanan Türk Aile
Yapısı Araştırması (TAYA) sonuçlarına ilişkin bilgi veren Bakan Yanık, 2021’de ilk evliliklerin yüzde
37’sinin 20-24 yaş arasında gerçekleştiğini, en az bir kez boşanmış kişilerin en önemli boşanma
nedeninin yüzde 32,2 ile eşin sorumsuz ve ilgisiz davranması, eşler arasında harcama ve ailece
birlikte vakit geçirememe olduğunu kaydetti.
Katılımcıların yüzde 82,6’sının, kadınların çalışma ve sosyal hayata katkı sağlamasını değerli
bulduğunu, bireylerin yüzde 83,1’inin çocukların anne ve babasına yaşlılıklarında bakmasını
düşündüğünü belirten Bakan Yanık, “Bu araştırma sonuçları bize aslında toplumsal dinamiklerimizi
gösteriyor.” ifadesini kullandı.

Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızın koruyucu aile olabilmek
için sisteme dahil olması lazım
Aile Ataşeliği uygulamasını anlatan Bakan Yanık, 2015 yılında Almanya’da Aile Ataşeliği açtıklarını
belirterek, “Aile Ataşeliği, Türk toplumunun yoğun yaşadığı yerlerde onların kendi yaşadıkları
toplumla, aile içindeki problemleriyle ilgili meselelerde onlara yardımcı olmak. Özellikle Almanya’da
koruma altına alınan çocuklar meselesi var. Vatandaşlarımızın bu anlamda çok ciddi problemleri var.
Köln, Münih, Hamburg, Stuttgart’ta Aile Ataşeliklerimizi açacağız. Berlin Büyükelçilik uhdesinde de
müşavirlik kuracağız.” bilgisini verdi.
Aile Ataşeliklerinin çocuklar, gençler, yaşlılar, engelli, bakıma muhtaç olanlar, aile, kadın ve sosyal
yardımlar başlıklarında çalışma yapacağını aktaran Yanık, şunları kaydetti:
“2015’ten bu yana 398 koruma altına alınan Türk çocuk vakası ile bakanlık olarak ilgilenmişiz.
200 çocuğumuzu ailesine geri döndürmüşüz. 161 çocuğumuzun ise koruma altına alınma riski
oluştuğunda, aileye gerekli rehberlik ve danışmanlık hizmetini vererek çocukların ailelerde kalmasını
sağlamışız. Özellikle Türk ailelerin çocuklarının, kendi inancımızla, örf ve adetimizle, geleneklerimizle
çok uymayan Alman aileler, yabancı ailelere koruyucu aile olarak verilmesinden hoşnut değiliz ama
orada çok temel bir sorumluluğumuz var. Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızın koruyucu aile
olabilmek için sisteme dahil olması lazım.”

Bakan Derya
Yanık Engelsiz
Fark Et, Engelsiz
Keşfet Yetenek
Gösterisi
Etkinliğine
Katıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Artık engelli vatandaşlarımızın her
türlü eğitim ve sosyal imkândan yoksun olarak evlerinde, bağımlı bir hayat yaşadıkları
dönemler eskide kaldı. Ak Parti Hükümetleri olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın
liderliğinde birçok toplumsal kesimin hayatını kolaylaştıracak hizmetleri hayata
geçirdik.” dedi
Bakan Derya Yanık, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) düzenlediği Engelsiz
Fark Et, Engelsiz Keşfet Yetenek Gösterisi Etkinliğine katıldı. Burada yaptığı konuşmada Bakan
Yanık, Türkiye Engelliler Haftası çerçevesinde Bakanlık olarak pek çok etkinliği peş peşe yaptıklarını
belirterek, “Bu etkinlikte sizlerle bir araya gelmekten ayrıca mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum.
MÜSİAD’ın her zaman kurulduğundan bu yana pek çok faaliyete pek çok sosyal sorumluluk
projesinde öncü rolünün burada da engelli kardeşlerimizle alakalı çalışmalarda da öne çıkıyor
olmasından ayrıca mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Bu çalışmaları yürüten, engelli
bakım merkezlerini açarak, engelli vatandaşlarımıza hizmet sunan MÜSİAD üyesi kurum ve kuruluş
sahiplerine teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

“Sosyal yardım kalemlerimizi çeşitlendiriyoruz”
Birbirine bağlı bir toplum olmanın, güçlü bir millet haline gelmenin bazı olmazsa olmazlarının
olduğuna dikkati çeken Bakan Yanık, şöyle konuştu:
“Sosyal sorumluluk da bizim için bu olmazsa olmazlardan biridir. Bir bayrak altında herkesin insan
onuruna yaraşır biçimde huzur içinde yaşamasını sağlamak, sosyal ahlakı ve dayanışma kültürünü
olabildiğince geliştirmekten geçiyor.
Biz kültürümüzden ve inancımızdan aldığımız ilhamla engelli, engelsiz, yaşlı, genç, çocuk, kadın,
erkek ayrım yapmaksızın ihtiyaçlarımızı birbirimize omuz vererek gideriyor, bunu da “biz büyük
bir aileyiz” cümlesiyle simgeleştiriyoruz. Ailemizin her bir ferdinin hayata tam, eşit, doğal ve aktif
katılımını sağlamak için çalışıyor, bu doğrultuda hem engelli vatandaşlarımızın deneyimlerine kulak
kabartıyor, hem de akademik faaliyetleri destekliyoruz.
Amacımız tüm vatandaşlarımızın daha mutlu, huzurlu ve güven içinde bir hayat sürmesi. Toplumun
ürettiği sosyal refahın tüm kesimlere eşit ve adil biçimde dağılmasını sağlamaktır.

Bu yüzden sosyal yardım kalemlerimizi çeşitlendiriyoruz. Bu sebeple engelli vatandaşlarımız için
farklı bakım ve rehabilitasyon merkezleri, programları geliştiriyoruz.”

“Geldiğimiz noktada, engelli
bireyler artık her alanda var”
“Eğitim, sağlık, spor, kültür-sanat faaliyetleri,
istihdam, erişilebilirlik alanlarında var
olan engelleri tespit ederek, bu engelleri
aşmak üzere toplumsal bilinci ve duyarlılığı
geliştirmeye çalışıyoruz” diyen Bakan Derya
Yanık, “Artık engelli vatandaşlarımızın her
türlü eğitim ve sosyal imkândan yoksun
olarak evlerinde, bağımlı bir hayat yaşadıkları
dönemler eskide kaldı. AK Parti Hükümetleri
olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde birçok toplumsal kesimin hayatını kolaylaştıracak
hizmetleri hayata geçirdik. Buna engelliye yaklaşımda önyargılarla mücadeleyi de ekleyebiliriz.
Belki de en zoru bu ön yargıları kırmaktı. Kalıp yargıların önüne geçmek, engelliyse ne işi var
dışarıda, sokakta, sporda, okulda, sanatta, alışverişte ya da sinemada sorusunu soran zihniyetlerin
dönüşümünü sağlamak kolay değildi.
Engelli vatandaşlarımızın hak temelli bir yaklaşımla, onurlu ve bağımsız hareket kabiliyetlerinin
arttığı bir hayat sürebilmeleri için her türlü desteği vermeye gayret ettik. Geldiğimiz noktada,
engelli bireyler artık her alanda var, görünüyorlar, kapalı kapılar ardında değiller. Yetenekleri, bilgi
ve enerjileriyle hayata katılıyor, engellere hapsolmadıklarını rahatlıkla gösterebiliyorlar.” ifadelerini
kullandı.

“Çalışmalarımıza engelli vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını
karşılamak için devam edeceğiz”
Bakan Yanık, bugün gelinen noktada alınan tedbirler, yapılan hizmetler çerçevesinde engelli
vatandaşların sosyal hayata katılımını, günlük hayatlarında kendi ihtiyaçlarını olabildiği kadar
kendilerinin karşılayabilmesi için yapılması gereken her türlü adımı AK Parti hükümetleri olarak 20
yıldır aralıksız attıklarını ifade etti.
Program, Bakan Derya Yanık’a hediye takdim edilmesinin ardından aile fotoğrafı çekimiyle sona
erdi.

Bakan Derya
Yanık 1.
Uluslararası
Aile
Sempozyumu’na
Katıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Altını özellikle çizerek vurgulamak isterim
ki bir ailede eğer fiziksel, psikolojik, ekonomik şiddet varsa o ailenin sağlıklı bir aile
olması imkansızdır. Öncelikle şiddetin ortadan kalkması, şiddete uğrayan mağdurların
korunması, şiddet failinin de rehabilite edilmesi, iyileştirilmesi şarttır.” dedi
Bakan Derya Yanık, İstanbul Aile Vakfı tarafından “Dijital Çağda Aile” ana temasıyla Haliç
Kongre Merkezi’nde düzenlenen 1. Uluslararası Aile Sempozyumu’na katıldı. Bakan Derya Yanık,
sempozyumun kapanışında yaptığı konuşmada, ailenin, toplumun en küçük birimi olduğunu, ama
ifade ettiği anlam ve ruh itibariyle de yüce ve önemli bir değer olduğunu ifade etti.
Anne sütü bebek için nasıl vazgeçilmez ve paha biçilmez ise ailenin de bireyler için öyle olduğuna
işaret eden Yanık, şöyle devam etti:
“Genellikle çocukluk döneminde yaşananlar, ileriki yaşlarda bireyin tutum ve davranışlarına etki
etmektedir. Kişi, güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir ailede yetiştiği takdirde daha mutlu, topluma faydalı
ve verimli bir insan olurken bunun tam tersi durumdaysa sağlıksız kişilikler ortaya çıkmaktadır.
Nitekim biz bunu en çok şiddet vakalarında görüyoruz. Şiddet uygulayan failin çocukluğundan
başlayarak geride bıraktığı aile hayatına, içinde yetiştiği aile hayatına baktığımızda muhakkak orada
bir problem karşınıza çıkıyor. Sağlıklı bir aile içerisinde yetişen insanın topluma zarar vermek veya
bireylere zarar vermek, hele kendi aile fertlerine, yeni kurduğu aile fertlerine zarar vermesi söz
konusu bile olmuyor. Bugüne kadar ki genel tecrübelerimizden.”
Ailenin, toplumun temel yapı taşı olduğu gibi kültürel aktarımın da en merkezi noktasında
bulunduğunu vurgulayan Yanık, “Kültür, medeniyet, inanç, insani değerler yani toplumların genetik
kodları, bu yapı içinde geçişkenliğini daha kolay sağlar. Aile kurumu aracılığıyla insanlık, en hızlı ve
sağlıklı yoldan birikimini silsile halinde gelecek kuşaklara ulaştırabilir.” diye konuştu.

“Ailenin sahip olduğu güç ve çözüm kabiliyeti toplumsal huzurun
da teminatıdır”
Bakan Yanık, ileriki on yıllarda dünyanın daha farklı bir döngü içinde olacağının çok açık olduğunu
kaydederek, bu hususta değişen insan psikolojisi ve yeni sosyolojik süreçlerin de farklı yaklaşımları,
önerileri, düzenlemeleri zorunlu kıldığını anlattı.

Ailenin sahip olduğu güç ve çözüm kabiliyetinin, toplumsal huzurun da teminatı olduğunu
vurgulayan Yanık, “Bizim her zaman ifade ettiğimiz, altını çizdiğimiz gibi güçlü aile bireyleri, yani
kadın ve erkek, her ikisi de güçlendikçe güçlü aileyi, güçlü aileler de güçlü toplumları oluşturur. Bu
sosyolojik bir gerçek. Ailede anne ya da baba güçlü değilse çocuğun önünde ona doğru yön veren
bir rol model olamamakta, doğru eğitimi verememekte ya da çocuğun veya gencin karşılaştığı
sorunlar karşısında doğru tavır geliştirememektedir. Şiddet sarmalındaki ailelerde yetişen çocuklar,
o sarmaldan kendini kurtaramamakta, ilerleyen dönemde kendisiyle ilişkilerini şiddet üzerinden
kurmakta ya da sorunları şiddet kullanarak çözme eğilimine girmektedir.” şeklinde konuştu.

“Ailede eğer şiddet varsa o
ailenin sağlıklı bir aile olması
imkansızdır”
Yanık, bu noktada hükümet olarak şiddetten
uzak, sağlıklı bir aile yapısının kurulması,
güvenli ve huzurlu bir toplum olabilmek
için kararlı adımlar attıklarını, bu adımları
güçlendirmek için de yasal düzenlemeler
yaptıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:
“Altını özellikle çizerek vurgulamak isterim
ki bir ailede eğer şiddet varsa fiziksel, psikolojik, ekonomik şiddet varsa o ailenin sağlıklı bir aile
olması imkansızdır. Öncelikle şiddetin ortadan kalkması, şiddete uğrayan mağdurların korunması,
şiddet failinin de rehabilite edilmesi, iyileştirilmesi şarttır. Aileyi aile yapan, fertlerin bir arada
sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir şekilde bulunması, ilişkilerini bu şekilde devam ettirebilmeleridir. Aksi
durumlarda bir aileden söz etme şansımız kalmaz. Şeklen bir ailenin varlığı orada gerçek bir aile
olduğu anlamına gelmez. Aile fertlerinin mağduriyetleri üzerinden bir aile sürdürülmez. Bu durum
toplumsal sorunların da çözümü önünde büyük bir engel teşkil etmektedir.”
Toplumda ve aile yapısında meydana gelen değişimleri takip etmek üzere bakanlık olarak düzenli
şekilde çeşitli saha araştırmaları yürüttüklerini belirten Yanık, bu kapsamda Türkiye Aile Yapısı
Araştırması, Türkiye Ergen Profili Araştırması, Türkiye Üniversite Gençliği Profil Araştırması ve
Türkiye Boşanma Nedenleri Araştırmalarının periyodik olarak bakanlık tarafından gerçekleştirildiğini
söyledi.
Derya Yanık, özellikle Türkiye geneli yapılan büyük ölçekli araştırmaların, ülkede kapsam ve teknik
açıdan hayata geçirilen önemli çalışmalardan olup hem kamu kurumlarının hem de akademisyenlerin
çalışmalarına kaynaklık ettiğini dile getirdi. Bakanlık olarak çıkan sonuçlar doğrultusunda politikalarını
ve hizmet alanlarını geliştirmekte ve dönüştürmekte olduklarını kaydeden Yanık, Türkiye Boşanma
Nedenleri Araştırması’nın da bunlardan birisi olduğunu söyledi.
Yanık, değişen yaşam koşulları ile tüketim alışkanlıklarının farklılaşması, iletişim teknolojilerinin
gelişmesi, ilişkilerinin dijital ortamlara kayması ve bireyselleşmenin doğru yönetilemeyen ailelerde
sorunlara ve çözülemediği durumlarda da boşanmaya sebep olduğunu, özellikle kitle iletişim
araçlarının kişiler üzerindeki hızlı ve yönlendirici etkisinin bu sonucu hızlandırabildiğini kaydetti.

Mutlu bir ailenin temellerinin, henüz evlenmeden önce aile kavramına doğru bir yaklaşımla atılacağını
aktaran Yanık, bu nedenle evlilik öncesi eğitim programlarını aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Yanık,
mesleki tecrübelerinden yola çıkarak bir durumu paylaşmak ve beraber çözüm üretmek istediğini
ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Biliyorsunuz hukukçuyum. Yaklaşık 24-25 yıl aralıksız fiilen avukatlık yapmış bir kardeşinizim. Meslek
hayatım içerisinde de pek çok aile hukukuna dair davayı takip ettim. Hala daha, bakın aile eğitim
programı, aile danışmanlıkları, yani bir evlilik boşanma aşamasına geldikten sonra mahkemeler
tarafından aile danışmanlığına yönlendirme dahil olmak üzere pek çok destek mekanizması
var aslında. Fakat maalesef bizim insanımız ama özellikle beyler, bu destek mekanizmalarından
yararlanmayı nedense zül kabul ederler. Nedense bu destek mekanizmaları onlar için bir zaafa
dönüşür. Eğer aileyi kurtarmak istiyorsak, eğer aile konusunda bu kadar hassassak, eğer aile
konusunda bu kadar ısrarlı ve iddialıysak, destek mekanizmalarından yararlanmanın son derece
tabii, gerekli, hatta bazen şart olduğunu bilmemiz lazım.”
Yanık, özellikle kanaat önderliği vasfı olan sivil toplum kuruluşlarının bu noktada bir öncü rol
üstlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bakan Derya
Yanık Roman
Hakları
Zirvesi’ne
Katıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Şimdi, yeni bir Roman Strateji Belgesi
ve Eylem Planı hazırlıyoruz. Bu yeni planda eğitim, istihdam, sağlık, barınma, sosyal
hizmet-sosyal yardım olmak üzere 5 farklı alanda, Roman vatandaşlarımızın yaşam
koşullarını iyileştirmeyi ve hayat standartlarını yükseltmeyi hedefliyoruz. Özellikle
tam ve eşit sosyal katılım konusunda, toplumsal farkındalığın güçlenmesiyle önyargı
ve olası dışlama eğiliminin önüne geçileceğine inanıyoruz.” dedi
Bakan Derya Yanık, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından düzenlenen Roman
Hakları Zirvesine katıldı. Bakan Yanık, programda yaptığı konuşmada, roman hakları ve roman
vatandaşlarla alakalı çalışmaların Bakanlığın hem sorumluluk hem de ilgi alanı olmasından dolayı
son derece önemsediklerini belirtti.
Türkiye’nin, son 20 yıllık zaman diliminde pek çok alanda cumhuriyet tarihinin en belirgin
sıçramalarına sahne olduğunu kaydeden Bakan Derya Yanık, “Siyasi ve toplumsal anlamda devlet ve
halk arasındaki mesafeler önemli ölçüde kapandı. Biz, yüzyıllardır birlikte yaşayan, farklı kültürlerden
ve farklı etnik gruplardan insanların birbiriyle uyum içinde, birlikte yaşam becerileri geliştirdiği bir
milletiz. Bu beraberliğin herkese nasip olmayan bir zenginlik olduğunun da farkındayız. Bu zenginlik
bizi her zorluğa karşı dirençli ve ufku vizyonu geniş bir ülke, geniş bir toplum haline getiriyor. Bu
büyük aile, aynı çatı altında çarpan bütün yürekleri coşkuyla kucaklıyor” diye konuştu.

Yeni Bir Roman Strateji Belgesi Ve Eylem Planı
Hazırlıyoruz
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, sosyal hizmetleri organize ederken toplumsal dengeyi
sağlamaya odaklı bir yöntem belirlediklerini ifade eden Bakan Yanık, konuşmasına şöyle devam etti:
“Toplumsal dengeyi sağlamayı önemsiyoruz. Temel çabamız bu dengeye hizmet etmektir. Toplumsal
adaletin güçlenmesi adına her sosyal grubun ihtiyaçlarına özel sosyal politikalar geliştiriyoruz.
Bu anlamda herkese eşit yakınlıktayız, buna zorundayız. Dört mevsim hayatın içinde olan, her
anlarını dolu dolu yaşayan, Roman vatandaşlarımızın da yüzlerinde beliren tebessüm olmak bizim
için çok kıymetli. Bu sebeple Romanlara yönelik hizmetlerimizi, en üst düzeyden bir eylem planı
ile şekillendiriyoruz. 2016-2021 yıllarını kapsayan Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve
Eylem Planlarıyla pek çok çalışma yürütüyoruz.

Şimdi ise yeni bir Roman Strateji Belgesi
ve Eylem Planı hazırlıyoruz. Bu yeni planda
eğitim, istihdam, sağlık, barınma, sosyal
hizmet-sosyal yardım olmak üzere 5 farklı
alanda, Roman vatandaşlarımızın yaşam
koşullarını iyileştirmeyi ve hayat standartlarını
yükseltmeyi hedefliyoruz. Özellikle tam ve
eşit sosyal katılım konusunda, toplumsal
farkındalığın güçlenmesiyle önyargı ve
olası dışlama eğiliminin önüne geçileceğine
inanıyoruz.”
Bakan Derya Yanık, roman vatandaşlarının sosyal gelişim ve toplumsal entegrasyonlarının seyrini
gözlemlemek için yeni bir projeye daha başladıklarının altını çizerek, “Kısa adı ROMSİD olan Roman
Strateji Belgesi için Etkili Bir İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Mekanizması Kurulması
projesiyle, Roman vatandaşlarımız hakkında ülke genelinde yapılan çalışmaları raporluyoruz.
Ulaştığımız sonuçlar bağlamında sosyal politikalarımızın kapsayıcı ve kuşatıcı niteliğini artırmayı
hedefliyoruz. Öte yandan yerel düzeydeki gelişmeleri ve ihtiyaçları da yakından takip ediyoruz.
Bu sebeple 2020-2021 yılları içinde Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı illerimizde,
il müdürlüklerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve akademisyenlerimizin katılımıyla Roman
Çalıştayları organize ettik. Bu toplantılardan elde ettiğimiz veri ve taleplerle yeni eylem planlarımızı
şekillendiriyoruz” dedi.

“SODAM Merkezleri Açmaya Devam Edeceğiz”
Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı yerlerde Sosyal Dayanışma Merkezleri (SODAM)
açtıklarını belirten Bakan Derya Yanık, önümüzdeki süreç içinde Roman vatandaşların yoğun yaşadığı
yerlerde SODAM merkezleri açmaya devam edeceklerini kaydetti. Bakan Yanık, SODAM’ların açıldığı
günden beri özellikle kadın ve çocuklara hizmet verdiğini vurgulayarak, şunları söyledi:
“Merkezlerimizde aile eğitim programları yapıyor, okuryazarlık ve meslek edindirme kursları özellikle
düzenliyoruz. Sağlık, eğitim, hijyen gibi konulara dikkat çeken, istihdam ve üretime katılım desteği
sağlayan çalışmalar yürütüyoruz. Çalışan annelerin çocuklarına kreş hizmeti sağlıyoruz. Küçük
yaşta evliliklerin önlenmesi, suç oranının düşürülmesi, kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi ve
madde bağımlılığının önüne geçilmesine yönelik programlarımız da bu kapsamda aralıksız devam
ediyor. Bakanlık olarak toplumun tüm kırılgan gruplarıyla çalışıyor bu gruplarla ilgili her türlü
ayrımcılık ve nefret suçuyla mücadele ediyoruz. Hizmet kalitemizi denetlemek ve halkımıza ne
ölçüde ulaşabildiğimizi görmek adına Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Kamu Denetçiliği
Kurumunu da yine AK Parti hükümetleri döneminde kurduk.
Saha çalışmalarımız gösteriyor ki Roman kardeşlerimiz eğitim imkanlarından yeteri kadar
yararlanamıyor ve okuryazar oranları toplumun genel ortalamasına göre epey düşük seyrediyor. Bu
durum onların çoğunlukla belli alanlardaki mesleklere yönelmelerini icbar ediyor. Mesleki tercihlerini
ya da mesleki yönelimlerini takdir edersiniz ki kısıtlı bir çerçevede tutuyor. Genellikle günlük kazanç
elde ettikleri işler yapan Romanların toplumsal katılımının da belirli alanlarda gerçekleştiğini
gözlemliyoruz. Eğitimden sağlık hizmetlerine, iş gücü piyasasından istihdam olanaklarına kadar
kamusal haklarına ulaşamayan bütün vatandaşlarımız gibi Roman vatandaşlarımızın bu hakları
elde edebilmeleri için biz Bakanlık olarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.”

Bakan Derya
Yanık 7.
Beytülmakdis
Kadın Öncüleri
Forumu’na
Katıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman
ve her zeminde, işgal ettiği topraklardan derhal çekilmesini İsrail’e çok açıkça ve hiç
çekinmeden ifade etti, etmeye devam ediyor.” dedi
Bakan Derya Yanık, Uluslararası Kudüs ve Filistin’e Destek Kadın Birliği ile Kudüs Nuru Kadın ve
Çocuk Derneği ev sahipliğinde düzenlenen 7. Beytülmakdis Kadın Öncüleri Forumu’nda yaptığı
konuşmasında, Kudüs’ün direnişin ve vazgeçmemenin adı olduğunu söyledi.
Dünyada milyonlarca insanın ayaklarında Kudüs gücünü hissederek yaşadığını belirten Yanık,
“Bu öyle bir güç ki Hazreti İbrahim’den itibaren birçok peygamberin de yürüyüşüne eşlik etmiş bir
güçtür. Dünya tarihi hakkı savunan ve gözetenlerle gücü ve hukuksuzluğu savunanlar arasındaki
mücadelenin tarihidir aynı zamanda. İlk insandan bu yana, Hazreti Adem’den bu yana hakkın
karşısında yer alan temelsiz ve boş anlayışlarla mücadele eden, doğruyu öne çıkaran insanlar
bulunur. Adaletten, doğruluktan ayrılmayan, hakkı yerine getiren insanlar var oldukça inşallah
dünya için de umut var olmaya devam edecek.” diye konuştu.

“Mescid-i Aksa’da nöbet tutan murabıt kadınların büyük
mücadelesini gıpta ile takip ediyoruz”
Hayatını Filistin davasına adayan ve Mescid-i Aksa’da nöbet tutan murabıt kadınların büyük
mücadelesini övgü ve gıpta ile takip ettiklerini vurgulayan Bakan Yanık, şöyle konuştu:
“İnanıyoruz ki Peygamber Efendimizin miraca yükseldiği bu kutlu yurt, gerçek özgürlüğüne
kavuşmadığı sürece insanlık da rahat etmeyecektir. Tarih boyunca bu böyle olmuştur. Kudüs huzur
bulduğunda sadece Müslümanlar değil Museviler de Hristiyanlar da hatta diğerleri dahi huzur
bulmuş, güvenlik ve esenlik içinde yaşamışlardır. İnşallah Mescid-i Aksa o hak ettiği huzura, sükuna
kavuştuğunda bütün insanlığın da huzur ve selamete erdiğini hep birlikte göreceğiz. Filistinli
kadınların yürüttüğü özgürlük mücadelesi sadece bugünün mücadelesi değildir. 100 yıldır Filistinli
kadınlar bu toprakların İslam kimliğini kaybetmemesi için çabalıyorlar. 1882-1903 yılları arasında
Filistinli köylü kadınların, Yahudi yerleşimcilerin işgaline karşı girdikleri mücadeleyle başlayan süreç
bize gösteriyor ki Filistin’de murabıt kadınlar vardır. Sonrasında da sürekli olarak bu mücadeleyi çok
kararlı gördük.”

“BM’nin sessizliğine rağmen
bu direniş ve mücadele
aralıksız devam ediyor”
“Uluslararası
kuruluşların
sessizliğine
rağmen, en büyük çatı örgüt olan Birleşmiş
Milletler ’in sessizliğine rağmen bu direniş ve
mücadele aralıksız devam ediyor” ifadesini
kullanan Bakan Yanık, “Mescid-i Aksa
mücadelesi, Dünya’da vicdanını yitirmemiş
her kesimin destek verdiği bir mücadeledir.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman ve her zeminde, işgal ettiği topraklardan derhal çekilmesini
İsrail’e çok açıkça ve hiç çekinmeden ifade etti, etmeye devam ediyor. Bakanlığımız da geçen
yıl 7 maddede, İsrail işgalinin kalkması ve Kudüs’ün statüsünün ihlal edilmemesi için atılması
gereken adımları belirlediği bir mektubumuzu uluslararası kuruluşlara ve ilgili misyonlara, ayrıca 97
ülkeye gönderdi. Bu ülkeler arasında BM Güvenlik Konseyi ülkeleri, BM İnsan Hakları Konseyi üye
ülkeleri, İslam İşbirliği Teşkilatının üye ülkeleri mevcuttu. Filistinlilerin yaşam ve mülkiyet hakları
başta olmak üzere tüm temel hak ve hürriyetlerine sahip olmaları gerektiğini o mektubumuzda da
muhataplarımıza Bakanlık olarak biz de çok açık bir biçimde bildirmiştik.
BM, Avrupa Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı bunu tesis etmek için etkin bir program uygulamak
zorunda. Çünkü tüm dünya milletleri bu işgalin haksızlığı üzerinde hemfikir. O halde herkesin,
uluslararası kuruluşlar da dahil olmak üzere, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmek mecburiyeti
vardır. Öte yandan hepimize kişisel olarak düşen görev olarak Filistinli kadınların arkasında duracak,
onların haklı davasını bütün dünyaya duyurmaya devam edeceğiz.” dedi.
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Bakan Derya
Yanık Aile
Haftası
Kapsamında
Düzenlenen
Pikniğe
Katıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Anneler günü ile başladığımız aile
haftasıyla devam ettiğimiz programlarımızı yılsonuna kadar sürdürerek, 2022 yılını bir
aile yılı olarak tamamlayacağız.” dedi
Bakan Derya Yanık, Aile Haftası kapsamında düzenlenen piknikte ailelerle bir araya geldi. Bakan Yanık,
burada yaptığı konuşmada Dede Korkut hikâyelerinden örnek vererek, “Dede Korkut hikâyelerinden
okuyanlar bilirler. Hikâyede, bir ailenin kuruluşunu başlatırken, eşler arasında veya talipler arasında,
mertliğin, cesaretin, iyiliğin öne çıkarıldığı, mert, cesur, iyi kalpli, hayırsever insanların onaylandığının
öne çıkarıldığını görürüz. Dolayısıyla bizim tarihten bu yana aileden beklediğimiz birkaç özellik vardır.
Mertliktir, eşlerin birbiriyle dayanışmasıdır, birbirine güvenmesidir, dürüstlüğüdür, karşılıklı olarak
sahip çıkmasıdır. İnancımız da aileyi saadetin ve güvenliğin en temel umresi, en temel yuvası olarak
görür. Aileyi toplumun merkezine yerleştirir, insanı da güvenli limanı olarak tarif eder” diye konuştu.
Hem kültürel hem inanç bağlamında bakıldığında ailenin çok özel bir yerde durduğuna dikkat çeken
Bakan Derya Yanık, “Her konuşmamda söylediğim gibi şunu sormamız lazım, nasıl bir aile? Biz nasıl
bir aileyi istiyor ve bekliyoruz? Her şeye rağmen, her türlü sıkıntının, şiddetin, mutsuzluğun olduğu
bir aile mi? Tam tersi birbirine saygı duyan, seven, birbirini koruyan, gözeten, sahip çıkan, çocukları
geleceğe hazırlayan, vatana, millete ve insanlığa iyi birer insan olarak yetiştiren bir aile mi? Kuşkusuz
ikincisi. Tarihten bu yana çizdiğimiz aile profili bize ikincisini işaret ediyor” şeklinde konuştu.

“Toplumun çekirdeği ailedir”
Toplumun çekirdeği ve güvenlik anahtarının aile olduğunu vurgulayan Bakan Yanık, “Biz bunu en
başından beri bilir ve buna inanırız. Dolayısıyla o birbirine karşı sevgiyle, saygıyla, muhabbetle
davranan, çevresine karşı bir iyilik alacağı oluşturan aileyi, yaşatarak geliştirerek geleceğe taşımamız
gerekiyor” dedi. Bakan Yanık, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bakanlık olarak bu noktada çalışmalarımız en başından beri aralıksız devam ediyor. İnşallah biz
de bu çalışmaları geliştirerek devam ettirmek arzusundayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın 20 yıldır
hükümetlerimiz boyunca meseleye nasıl baktığı, ne kadar ihtimam gösterdiği, ne kadar özen
gösterdiği ailenin varlığı için yapılması gereken bütün çalışmaları - siyaset üretmek ise siyaset
üretmek, kaynak tahsis etmek ise kaynak tahsis etmek- yaptı.
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Zaten izaha muhtaç olmayacak kadar açık. Biz de ilgili bakanlık olarak konuya aynı hassasiyetle bir
emanet düsturuyla bakıyoruz ve inşallah çalışmalarımızı devam ettireceğiz.”
Anneler günü ile başlayan aile haftasıyla devam eden etkinliklerin yıl içerisinde diğer çalışmalarla
besleyerek sürdüreceklerini kaydeden Bakan Derya Yanık, “Yılsonuna kadar 2022 yılını inşallah
bir aile yılı olarak tamamlayacağız. Yılın sonunda da bütün bir yıl boyunca yaptığımız çalışmaların
hüküm cümlelerini sizlerle yeniden kamuoyuyla paylaşacağız” ifadelerini kullandı.
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Bakan Derya
Yanık, “Aile
Değerlerimiz
ve Değişen
Dünya
Çalıştayı”na
Katıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, aile kurumunu şiddetten arındırmak ve
toplumsal huzuru sağlamak adına kararlı adımlar attıklarını belirterek, “Aile içi şiddeti
önlemeye yönelik kesin tavrımız, aile değerlerine sadakatimizin en temel göstergesi
olarak kabul edilmelidir. Aileyi korumak en başta şiddeti önlemekle olur.” dedi
Yanık, “Aile Değerlerimiz ve Değişen Dünya Çalıştayı”nın açılışında yaptığı konuşmada, bu programın
aile başlığında başlatılan programların ilki olduğunu ve yıl boyunca kesintisiz süreceğini söyledi.
Bu yılı, “aile” temasını işleyerek geçirmeyi amaçladıklarını kaydeden Yanık, bu kapsamda Aile ve
Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve 81 ildeki il müdürlükleriyle, toplumsal farkındalık oluşturma
gayretinde olduklarını dile getirdi.
Ailenin önemine değinen Yanık, bütün insan ilişkilerinin, aile hayatının yaşattığı sevgi ve güven
duygularıyla mayalandığını, ailenin, insanın ilk var oluş noktası, hayat yolculuğunun da ilk adımı
olduğunu anlattı. Bakan Yanık, teknolojik gelişmelerin, günümüzde sosyal ilişkileri çok boyutlu
biçimde etkilediğini, gelinen noktada, “bu etkiyi nasıl yönetmeliyiz” sorusuna cevap aranması
gerektiğini vurguladı.
Günlük hayatın işleyişini belirleyen araçların, insan psikolojisini yeniden yapılandırdığı gibi insanların
hayattan beklentilerini de şekillendirdiğini ifade eden Derya Yanık, “İletişimi yoğun yeni yaşam
biçimimizde, liderler halka yakınlaşırken gençlerin söz hakkı artıyor. İnsan hakları ve eşitlik talepleri
her alanda daha yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.” dedi. Bu olumlu gelişmelerin yanı sıra aile
gibi kadim beraberliklerin içinde de belli rol karmaşalarının ortaya çıktığını söyleyen Yanık, şunları
kaydetti:
“Örneğin, uzmanların zaman içinde arkadaş gibi anne-baba olma tavsiyelerinin bir süre sonra
yanlış değerlendirildiği ve bu tavsiyeden geri adım attığını biliyoruz. Aile kurumunda üstlendiğimiz
rollerin sorumluluk bilinci, sevgi ve saygıyla yerine getirilmesine duyulan ihtiyaç ise her zaman
olduğu gibi yerli yerinde duruyor. Modern zamanlarda değişen yaşam koşullarıyla sanayileşme ve
kente göç artmış, aile kurumu belirgin değişim dalgalarıyla sınanmıştır. Kentteki üretim biçimi ve
çalışma hayatı, insanları bazen ailelerinden uzakta, bazen de yalnız yaşamaya yönlendirmiştir. Evlilik
yaşının ilerlemesi ve çiftlerin çocuk sahibi olma konusunda daha az istekli olması, aile kurumunu
alışılagelmiş halinden bir parça uzaklaştırmış olabilir. En azından bugün bu etkiyi kamuoyunda da
akademik çevrelerde de çokça tartışıyoruz. Bütün bu değişimlere rağmen yapı olarak aile, hiçbir
insanın kopmadığı ve hiçbir toplumun vazgeçmediği bir hayat kaynağıdır.”
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Ailenin, en güvenli çatı olduğunu söyleyen Yanık, “Bununla birlikte aile, birtakım duyguların suistimal,
ihlal edildiği bir alan değil, insana onurlu ve şerefli yaşama hakkının tam olarak teslim edildiği bir yer
olmalıdır.” diye konuştu.

Yanık, ailelerin güçlenmesindeki en büyük engel olan şiddetin ciddi bir suç olarak tanımlandığını,
gerekli yaptırımların belirlendiğini hatırlatarak, “Bu noktada Hükümet olarak aile kurumunu şiddetten
arındırmak ve toplumsal huzuru sağlamak adına kararlı adımlar atıyoruz.” dedi.

“Aileyi korumak adına temel insan hak ve özgürlüklerini, belli bir zamanın şartları altında belirlenmiş
ve katılaşmış bir aile modeli altında yok saymanın hakkaniyetli bir tavır olmadığı kanaatinde
olduklarını” söyleyen Derya Yanık, aile kurumunu sürdürülebilir kılmak için biyolojik ve psikolojik
olarak sağlıklı insan varlığının ön şart olduğunu da vurguladı.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin ceza kanununda yapılan son değişikliğin, hükümetin
şiddetle mücadelesinin önemli parametrelerinden biri olduğunu dile getiren Yanık, “Bu, aile içi şiddeti
önlemeye yönelik kesin tavrımız, aile değerlerine sadakatimizin en temel göstergesi olarak kabul
edilmelidir. Aileyi korumak en başta şiddeti önlemekle olur. Şiddetin olduğu yerde sağlıklı işleyen
bir aile yapısından söz edilemez. Sağlıklı olmayan ailelerin sağlıklı bir toplum oluşturmayacağı da
açıktır. Ailede şiddet yerine muhabbet ve merhametin çoğalması için kilit nokta etkili iletişimdir.”
şeklinde konuştu.

“Kimseyi o cehennemin içinde
yaşamaya zorlamamalıyız”
Bakan Yanık, ailedeki her bireyin sorumluluklarını
ve eşit yaşam hakkını bir arada vurgulamak
gerektiğini ancak aile üyelerinin maddi manevi
ihtiyaçlarını karşılamayan, şiddet içeren bir aile
ortamının da insanı beslediğini ve koruduğunu
savunmanın mümkün olmayacağını dile getirdi.
Ailenin cennetin yeryüzündeki bir iz düşümü diye tanımlandığını belirten Yanık, şöyle devam etti:
“İfade etmeye çalıştığım şeyin özü şu, cennetin yeryüzündeki iz düşümü kabul ettiğimiz ailenin
bir cehenneme dönüşmesi halinde kimseyi o cehennemin içinde yaşamaya zorlamamalıyız. Bizim
temel hareket noktamız, temel kavgamız, temel mücadelemiz ve sağlamaya çalıştığımız şey,
ailenin sağlıklı bir yapıda devam etmesi ve insanlar için gerçekten en güvenli sığınak olması, ama
bu güvenli sığınak bir süre sonra bir güvensizliğin adına dönüşmüşse o zaman da orada korumamız
gereken, çıkarmamız gerekenleri de çıkarıp devlet olarak korumasını sağlamamız gerektiğidir.”

“Aile için bireyi, birey için aileyi feda etmeden,
gerçek çözüm önerilerine ulaşacağız”
Aile kurumunun objektif değerlendirmesi, zamanın ruhundan nasıl etkilendiğinin doğru tespit
edilmesi ve bu yaşam kaynağının korunması için neler yapılması gerektiği üzerine çalışmaları
yoğunlaştırdıklarını dile getiren Yanık, “Aile için bireyi, birey için aileyi feda etmeden, gerçek çözüm
önerilerine ancak bu çalıştay gibi ciddi ve samimi gayretlerle ulaşabileceğimize inanıyorum.”
değerlendirmesini yaptı.
Aileyi güçlendirmeye yönelik çalışmalarının, insanın güçlenmesi, mutlu ve huzurlu bir hayat sürmesini
sağlamaya yönelik olduğunu anlatan Yanık, mutlu ailelerin, mutlu çocuklar yetiştirdiğini aktardı.
Bakan Derya Yanık, mutlu çocukların yetiştiği toplumların her zaman geleceğe ümitle baktığını,
geleceği tasarlayarak inşa ettiğini ifade ederek, “İnsan ümidi kadar güçlü, ailesi kadar mutludur.
Aileler, insanların ümidinin kırıldığı, hayata küstüğü, salt içe dönük yapılar olarak algılanmamalıdır,
bu yapılar haline dönüştürülmemelidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yasal düzenlemelerin yanı sıra Bakanlık olarak, ülke
genelinde 384 Sosyal Hizmet Merkezinde bu konuda çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Süpervizyon
ve Çalışana
Destek
Programı
Başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF tarafından yürütülen “Tespit, Yönlendirme
ve Vaka Yönetimine İlişkin Sosyal Hizmet Merkezlerinin (SHM) Desteklenmesi’ Projesi
kapsamında Süpervizyon ve Çalışana Destek Programı İstanbul’da başladı. Proje,
Sosyal Hizmet Merkezlerinde ihtiyaç sahibi kişilere yönelik tespit ve vaka yönetimi
kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor
Meslek elemanları ve tercümanlar olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilen programda tamamlayıcı
mesleki gelişim eğitimi ve çalışanların süpervizyonu yer alıyor. Tespit, Yönlendirme ve Vaka
Yönetimine İlişkin Sosyal Hizmet Merkezlerinin (SHM) Desteklenmesi Eğitim Programında meslek
elemanları için vaka yönetimi ve çalışana destek oturumları yer alırken tercümanlara yönelik program
ise tercümede temel ilkeler ve etik kurallar ile vaka çalışmaları ve çalışana destek oturumlarını
içeriyor.
Proje kapsamında istihdam edilen 52 meslek elemanı ve 26 tercümana yönelik hazırlanan Eğitim
Programında, alanda çalışmaları bulunan akademisyenler görev alıyor.
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Aile ve Toplum
Hizmetleri Genel
Müdürlüğü
Tarafından Sosyal
Hizmet Merkezleri
Yönetmelik
Çalıştayı
Gerçekleştirildi
Sosyal Hizmet Merkezleri (SHM) Yönetmelik Çalıştayı, Aile ve Toplum Hizmetleri
Genel Müdürlüğünce hazırlanan Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmelik Taslağının
değerlendirilerek düzenlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla 23-27 Mayıs’ta
akademisyenlerin, Genel Müdürlük yöneticilerinin ve uzmanlarının, İl Müdürlükleri
ve Sosyal Hizmet Merkezlerinde görevli yönetici ve meslek elemanlarının katılımıyla
Antalya ilinde gerçekleştirildi
Çalıştay, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Pekşen’nin açılış konuşmasıyla
başladı. SHM’lerin önemi ve gelişiminden bahseden Pekşen, çalıştaydan beklentilerini ifade ederek
tüm katılımcılara başarı dileklerini iletti. Toplum Hizmetleri Daire Başkanı Necdet Baytok da Çalıştayın
öneminden ve çerçevesinden bahsederek, katılımcılara katkıları için teşekkür etti.
Dört gruptan oluşan çalıştayda, grupların yöneticiliğini üniversitelerden davet edilen akademisyenler
gerçekleştirmiş olup, üç grup Yönetmelik Taslağı üzerinde çalışma yaparken, dördüncü grup ASDEP
Soru ve Gözlem Formları üzerinde çalışma gerçekleştirdi.
Daha sonra, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Cem Ural’dı tarafından katılımcıların görüş
ve önerilerinin alındığı ve ayrıca soru-cevap kısmının olduğu bir oturum yapıldı. Çalıştay, Ural’ın
kapanış konuşmalarıyla tamamlandı.

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü

35

Aile Eğitim
Programı
İkinci Bölgesel
Eğitici Eğitimi
Programı
Ankara’da
Gerçekleştirildi
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve UNFPA iş birliğinde, Eğitim ve Yayın
Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda “Aile Eğitim Programı (AEP) II. Bölgesel Eğitici
Eğitimi” Ankara’da gerçekleştirildi
Aile Eğitim Programı II. Bölgesel Eğitici Eğitimine; 32 ilden 78 eğitici adayı katıldı. Aile Eğitim
Programı kapsamında görev alan eğitici sayısının artırılması amacıyla düzenlenen eğitimin ilk
üç gününde katılımcılara; “AEP Yapısı ve Eğiticiliği, Medya, Sağlık, Eğitim ve İletişim, İktisat ve
Hukuk alanları tanıtımı, Evlilik Öncesi Eğitim ve Eğitim Uygulamaları ve AEP Bilişim Sistemi” konu
başlıklarında AEP formatörleri ve akademisyenlerce teorik eğitim verildi. Eğitim Programı; “Yetişkin
Eğitimi, Etkili Sunum Teknikleri, Ailelerle Çalışırken Dikkat Edilecek Hususlar, Eğitim Ortamının
Yönetimi” alanlarında teorik ve uygulamalı eğitimlerle devam etti. Eğitim, değerlendirme sınavının
ardından katılım belgelerinin verilmesi ile sona erdi.

Aile
Danışmanlığı
Süpervizyon
Eğitim
Programı
Tamamlandı
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile UNHCR iş birliğinde Eğitim ve Yayın
Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan “Aile Danışmanlığı Süpervizyon
Eğitim Programı” 98 meslek elemanının katılımıyla Antalya’da gerçekleştirildi
Eğitimle; danışma sürecini başlatma, danışma amaçları oluşturma, vakaya uygun kuram ve teknik
seçme, uygulama ve danışma sürecini etkin şekilde sonlandırma becerilerini geliştirmek hedeflendi.
Katılımcılara aile danışmanlığı temel beceri ve teknikleri bilimsel bir çerçevede aktarılarak, birey ve
ailenin yaşamını iyileştirmeyi sağlayacak uygulamalar için temel aile danışmanlığı kuramlarına ve
müdahale tekniklerine ilişkin bilgiler verildi.
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ROMSİD Projesi
Kapsamında
İspanya ve
Portekiz’e
Çalışma Ziyareti
Gerçekleştirildi
ROMSİD projesi yurt dışı çalışma ziyaretleri faaliyeti kapsamında ilk ziyareti İspanya ve
Portekiz’e gerçekleştirildi
Çalışma ziyareti programında Malaga’da Roman Vatandaşları Sekreterliği Vakfı, Roman Topluluğu
Çalışmaları ve Uygulamaları Sekreterliği, Sevilla’da Endülüs Roman Kadınlar Federasyonunu (Fakali)
ve Sevilla Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Eylem Merkezi ve Endülüs Bölgesel Hükümeti- Eşitlik,
Uzlaşma ve Sosyal Politikalar Dairesi Bakanlığı ve Lizbon’da ise Göç Yüksek Komisyonu ve Lizbon
Belediyesi ziyaret edildi.
Ziyaretlerde Roman vatandaşların sosyal içermesini desteklemek üzere ev sahibi ülkelerde uygulanan
kamu politikalarını tanımak ve bu politikaların uygulanmasını, izlenmesini ve değerlendirilmesini
incelemek amaçlandı. Bu doğrultuda söz konusu ülke ve bölgelerde Roman vatandaşlara yönelik
uygulanan faaliyetler, izleme ve değerlendirme araçları ve yöntemleri ile ülke genelinde nasıl bir
raporlama sisteminin gerçekleştirildiğine dair bilgiler alındı.
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Bakan Derya
Yanık Çocuk
ve Yeni Medya
Sempozyumu’na
Katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, herkesin sanal ortamda sosyalleştiğini,
bunun çocuklar için tehlikeli olduğunu belirterek, “Sosyalleşme ihtiyacını çocukların
gerçek insanlarla sağlayacak ortamları kurmamız, dijital platformları da belki eğitim,
oyun, eğlence için sınırlı sürelerde kullanabiliriz ama sosyalleşme için kullanmalarına
izin vermememiz gerekiyor.” dedi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Beykoz Belediyesi ile Uluslararası Hakların Korunması
ve Eğitim Derneğince (HAKEDER) düzenlenen Çocuk ve Yeni Medya Sempozyumu’na katıldı.
Burada yaptığı konuşmada genel olarak eşyanın tabiatı gereği her konunun kendi terminolojisi ve
kendi çerçevesi olduğunu belirten Bakan Yanık, “Nitekim aynı şey dijital mecralar için de geçerli.
Dijital mecralarında kendisine özgü bir dili, şekli, şemali, çerçevesi oluştu ve biz bu çerçevenin
içerisinde konuşuyoruz. Biz özellikle aile düzleminde aile ve çocuk ilişkisi, toplum ilişkisi üzerinden
baktığımızda hakikaten özellikle babaların hem bir rol model olarak çocuklar açısından hem de
ailenin iki temel direğinden birisi olarak meselenin içinde muhakkak olması gerekiyor.” diye konuştu.
Sempozyumun sonuçlarını merakla beklediğini söyleyen Bakan Yanık, “Çünkü bu konuyu biz
bir taraftan Bakanlık olarak çalışmaya da başladık. Çalışmak zorundayız zaten. Çocuk hizmetleri
uhdemizde olduğu için sürekli ilgili arkadaşlarımızla da değerlendirdiğimiz bir husus. Biz artık çocuk
hizmetleri konusunu sadece kurum bakımına aldığımız çocuklar çerçevesinden çıkarıp çocuğa dair
söylenecek sözler, bu ülkenin çocuklarının geleceğe hazırlanması çerçevesinde bütün başlıklarda
ve AK Parti hükümeti olarak tüm bakanlıklarımızla paydaşlık kurabileceğimiz her alanda da çok
hızlıca çalışmaları birlikte yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Bakan Derya Yanık, internetle birlikte yepyeni kavramların hayata girdiğini, bunlardan birinin “dijital
göçmenler” olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:
“Bizim tanıdığımız göçmenler bambaşka göçmenlerdi ama şimdi dijital göçmenlerden bahsediyoruz.
Dijital göçmen olmak için de bir yerden bir yere gitmeniz gerekmiyor. Aynı odanın içerisinde bir dijital
göçmen haline gelebilirsiniz. Böyle asimetrik bir dünya gerçeği ile karşı karşıyayız. Siyaset mecrasında
sosyal medya platformlarının nasıl bir yönlendirme, nasıl hepimize sağır odalar kurduklarını çok iyi
biliyoruz. Hayatın her alanında tam anlamıyla büyük bir dönüşümü tecrübe ediyoruz. Bu tecrübenin
hem avantajlarını görüyoruz hem de dezavantajları ile yüzleşiyoruz. Hayatımızı kolaylaştıran alanları
önceleyerek risk ve tehlikelerin de farkında olarak bunlarla mücadele etmek zorundayız. Herhangi
bir enstrüman fırsatları ve dezavantajları vardır.
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Fırsatları ve tehditleri vardır. İşte bıçak, yemek yapmak için kullanırsanız karnımızı doyurduğu bir
şeydir ama birine zarar vermek istediğinizde öldürücü bir şeye dönüşür. Dolayısıyla biz tehditlerini
bertaraf edip, fırsatlarını kullanma bilgisini geliştirmemiz gerekiyor. Çocuklarımıza da bunu vermemiz
gerekiyor. Dijital mecraların şöyle, bir ek tehdidi var. Başka somut nesneleri kontrol etmeniz tehdit,
fırsat tanımını ve ayrımını yapmanız kolayken dijital mecralarda tehdidi gözleme şansımız çok zayıf.
Çocuğunuzun hangi mecralarda nerelerde dolandığını bilemiyor olabilirsiniz. Dolayısıyla o tehdidi
bertaraf etmek, o tehdidi takip etmek çok kolay değil.”
Herkesin sanal ortamda sosyalleştiğini, bunun çocuklar için tehlikeli olduğunu vurgulayan Bakan
Yanık, “Gerçek insanla temas etmenin bir çeki düzen verici, saygı gösterici, karşısındakinin
hukukuna riayet edici etkisi vardır. Yüze bakma payı der Anadolu’da insanlar. Şimdi yüze bakma
payı bırakabilmek için gerçek insanla temas etmemiz lazım. İşte büyük binaları yıktığınız hiçbir
kimsenin kurtulamadığı bir evreni çocuğun zihnine yerleştirdiğinizde gerçek dünyaya çıktığında da
gerçek insanlar o oyundaki herhangi birisine dönüyor. Dolayısıyla bizim bu anlamda sosyalleşme
ihtiyacını çocukların gerçek insanlarla sağlayacak ortamları da kurmamız ve dijital platformları belki
eğitim, oyun, eğlence vs için sınırlı sürelerde kullanabiliriz ama sosyalleşme için kullanmalarına izin
vermememiz gerekiyor.” şeklinde konuştu.
Batman’da terör örgütüne katılmış bir çocukla yapılan konuşmayı aktaran Bakan Yanık, “Bu çocuk
imam hatip öğrencimiz, 5 vakit namazını kılıyor. Aile çok dindar, çocuk da dinine, inancına çok bağlı.
Ama terör örgütüne katılıyor, çok şaşırıyorlar. Diyorlar ki yani nasıl olur böyle bir şey? Sen nasıl
böyle bir şey yaparsın? PKK, ne olduğu belli. Bakın birtakım instagram videoları ile bazı hesaplardan
gönderilen mesajlarda, PKK’nın o alt mesajlarında çocuklara ‘dini, İslam’ı yeterince savunmuyorlar’
gibi şeyler var. Böyle birtakım şeyler ve bunlar o yaştaki çocuklar üzerinde etkili oluyor. Normal
şartlarda hepimiz PKK’nın ne olduğunu biliyoruz. İnançla özellikle İslam inancı ile olan kavgasını,
düşmanlığını biliyoruz. Ama 17-18 yaşında bir lise talebesi onu bilmiyor. Sadece inanç refleksiyle
PKK’ya katılma gibi anakronik bir meseleden bahsediyoruz. Dijital platformların maalesef böyle kötü
bir mayalayıcı etkisi olabiliyor.” diye konuştu.
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Savaş
Mağduru
Ukraynalı
Çocuklara
Türkiye
Yuva oldu

Ülkelerindeki savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınmak zorunda kalan toplam 1.380 Ukraynalı
yetim/refakatsiz çocuk ile beraberlerindeki yetişkinler, Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığının sağladığı imkanlar ve psikososyal destekle savaşın tahribatından
kurtulmaya çalışıyor
Türkiye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca sağlanan destekle Rusya-Ukrayna arasındaki savaş
nedeniyle başta yetimhanelerdeki çocuklar ve bakıcıları olmak üzere toplam 1.380 Ukraynalı savaş
mağduruna ev sahipliği yapıyor. Savaş başladığından bugüne kadar Ukrayna’daki yetimhanelerde
kalan ve savaş nedeniyle mağdur olan 988 çocuk ve onların bakıcısı/refakatçisi 392 kişi Türkiye’ye
getirildi.
Türkiye’ye ilk kez 25 Mart’ta getirilen Ukraynalı gruptan sonra farklı tarihlerde çocuklar ve bakıcıları
ile refakatçilerinden oluşan 8 grup daha ulaştı. Ukraynalı savaş mağdurları Antalya, Muğla ve
Sakarya’daki kendilerine tahsis edilen otellerde misafir ediliyor. Savaş mağduru Ukraynalıların
Türkiye’de konaklaması ve sosyal hizmetlere erişimi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının
sorumluluğunda bulunuyor.
Ukraynalılar Türkiye’ye geldikleri andan itibaren ihtiyaçlarına göre etkin planlama yapılabilmesi
amacıyla bireysel görüşmeler yapılıyor ve içlerinde dil bilenlerin de bulunduğu Aile ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı personeli tarafından destek sağlanıyor. Ukraynalıların konakladıkları otellerdeki
hizmetler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü meslek elemanları tarafından takip ve kontrol
ediliyor. Ukraynalıların temel ihtiyaçları, yerleştirildikleri illerde bulunan sosyal yardımlaşma ve
dayanışma vakıfları aracılığıyla karşılanıyor. Çocuklara sağlık taraması yapılarak, gerekli durumda
hastanelere yönlendiriliyor. Eğitim desteği de sunulan Ukraynalı çocuklara kırtasiye malzemeleri
temin ediliyor. Psikososyal destek veriliyor Ukraynalı çocukların savaştan en az etkilenmesi için Aile
Sosyal Destek Programı (ASDEP) personeli psikososyal destek sağlıyor.
Bu kapsamda Adana’da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın da katıldığı programda,
Ukraynalı çocuklar Türk akranlarıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Ayrıca
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Türk Kızılayı, UNICEF ve bazı sivil toplum kuruluşları ile iş
birliğiyle Ukraynalı çocuklara yönelik sosyal, kültürel, sportif ve eğitsel faaliyetler düzenleniyor.
Ukraynalı çocuklara uyum sağlamaları amacıyla Türkçe eğitim kursu verilmesine yönelik planlama
da yapılıyor.
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Ailelere Yönelik
“Çocuklar İçin
Doğru Oyuncak
ve Kitap Nasıl
Seçilir” Rehberi
Hazırlandı
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Okuma yazma bilmeyen çocuklar için kitapların
resmine bakarak hikâye anlatmasını isteyin.

Rehberde çocukların gelişiminde önemli yeri bulunan kitaplar ile “hayatın antrenmanı”
olarak tanımlanan oyun ve oyuncakların seçimi konusunda ebeveynlere öneriler yer
alıyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan “Çocuklara
Yönelik Kitap ve Oyuncak Seçiminde Ailelere Öneriler” başlıklı rehberde kitapların, oyun ve
oyuncakların çocuklar için yararları, kitap ve oyuncak seçiminde dikkat edilmesi gereken unsurlar
anlatılarak, önerilerde bulunuldu.

Doğmadan önce çocuğunuz için oda
hazırlarken kitaplık bölümünü ihmal etmeyin.

Çocuğunuzla birlikte kütüphaneye,
kitabevlerine, kitap fuarlarına gidin.

Rehberde çocuğun kitapla olumlu bağ kurabilmesinin yaşına, gelişim düzeyine, ilgi ve ihtiyaçlarına
uygun özellikteki kitaplarla buluşmasına bağlı olduğu ifade edilerek, çocuklara kitap okuma
alışkanlığı kazandıracak öneriler şöyle sıralandı:

Kitap okuma konusunda çocuğunuza rol
model olun.

Çocuğunuzun kendi harçlığıyla kitap
almasını teşvik edin.

Erken çocukluktan başlayarak çocuklara
kitap okuyun.

Çocuğunuzun ödünç kitap almasını teşvik
edin.

Uyku öncesinde çocuğun yaşına uygun ninni
söyleyin veya masal anlatın.

Televizyon, cep telefonu ve diğer teknolojik
aletleri günün belli bir saatinde kullanım dışı
bırakarak kitap okuma saatleri düzenleyin.
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Rehberde 0-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik kitapların içerik, biçim, dil ve resim yönünden hangi
özellikleri taşıması gerektiği konusunda bilgi verildi.

“Pahalı oyuncak uygun oyuncak olmayabilir”
Oyunun ve oyuncakların çocukların gelişimindeki önemi de vurgulanan rehberde, “Oyun hayatın
antrenmanıdır. Çocukların bu antrenmanda kullandığı oyuncakların seçimi oldukça önemlidir.
Ebeveynler, çocuklarına doğru oyuncak sunma noktasında pahalı olan seçeneklere yönelebilirler.
Ancak pahalı oyuncak her zaman uygun oyuncak olmayabilir. Oyuncağın çocuğun olumlu gelişimini
destekler nitelikte ve çocuk için yararlı olmasına ebeveynler tarafından dikkat edilmelidir.” ifadeleri
yer aldı.
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Özellikle 0-3 yaş döneminde çocuklar duyuları
ile öğrenir. Bu nedenle seçilen oyuncakların
çocuğun duyu organlarına hitap etmesine özen
gösterilmelidir.

Silah, bıçak gibi şiddet içerikli ya da şiddete
teşvik edici nitelikteki oyuncaklar satın
alınmamalıdır.

Çocuk oyun oynarken sorunlarını çözebilir
Oyunun çocuğun çevresiyle iletişim kurma biçimi olduğuna işaret edilen rehberde şunlar kaydedildi:
“Bir sorun yaşadığı düşünülen çocukları sadece oyun oynarken izlemek bile sorunun kaynağı
hakkında önemli bilgiler edinmemizi sağlar. Çocuk, oyun oynarken hem yaşadığı sıkıntıları dışa
vurur hem çevresiyle ilişki kurmayı öğrenir hem de bir birey olmanın ilk adımlarını atmaya başlar.
Çocuk, oyun oynarken aynı zamanda toplum ve ahlak kurallarına uyum göstermeyi de öğrenir.
Arkadaşlarıyla beraber oynayan çocuklar; paylaşma, sabırlı olma gibi duygularla, iş birliği yapma gibi
sosyal hayatında onlara gerekli olan yetenekleri kazanır. Oyun oynamak, çocuğun hayatı tanıması
için hiç kimseden öğrenemeyeceği konuları kendi deneyimleriyle öğrenmesidir.”

Şiddet ve korku unsuru içermemeli

Satın alınan oyuncakta milli ve manevi
değerlere, evrensel ahlak kurallarına aykırı
unsurlar bulunmadığına dikkat edilmelidir.

Oyuncağın sağlam ve dayanıklı olmasına,
boyasının çabuk çıkmamasına dikkat
edilmelidir.

Rehberde, oyuncak seçimi konusunda şu öneri ve uyarılarda bulunuldu:

Oyuncaklar korku, şiddet, kötü davranış gibi
çocuğun psikososyal gelişimini olumsuz yönde
etkileyici unsurlar içermemelidir.

Doğru oyuncağın mutlaka pahalı olmasına gerek
yoktur. Çocuk için en önemli nokta onun hayal
dünyasını harekete geçiren, bilişsel süreçlerini
aktive eden ve öğretici özelliklere sahip olan
oyuncakların seçimidir.

Oyuncaklar mümkün olduğunca sade, kolay
anlaşılır şekilde tasarlanmış, ayrıntısız ve köşeleri
yuvarlak olmalıdır. Sivri ve keskin yüzeyleri bulunan
oyuncaklar tercih edilmemelidir.

Oyuncağın üzerinde sağlık, güvenlik ve çevre
koruma standartlarına uygunluğunu gösteren
CE işaretinin bulunmasına dikkat edilmelidir.
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Malzemesi kötü kokan oyuncaklar kesinlikle
satın alınmamalıdır.

Pelüş oyuncaklar bebeklerde alerjik
reaksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle
oynaması için bebeklere tüylü ve pelüş
oyuncak verilmemelidir.
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Devlet
Korumasında
Yetişen 1121
Genç Kamuya
Atandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, atama töreninde yaptığı konuşmada
“Devlet ve hükümet olarak en önemli gündemlerimizden birisi gençlerimize yaptığımız
yatırım. Gençlerin kendi potansiyellerini keşfedip gerçekleştirmeleri için imkanlar
sunmak, işveren kurum ve kuruluşlarla gençlerimiz arasında köprüler kurmak
geleceğimize yapacağımız ve yaptığımız en önemli katkıdır.” dedi

Patlama ve nefes borusunu tıkama riski
nedeniyle bebeklere asla balon verilmemelidir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kuruluşlarında yetişen 1121 genç Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Millet Kütüphanesi Konferans Salonu’nda düzenlenen ve Bakan Derya Yanık’ın da katıldığı törenle
kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolara atandı.

Oyuncağın zararlı kimyasallar içermemesi
oldukça önemlidir.

Bakan Yanık, törende yaptığı konuşmada, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek,
toplumsal hayatın her alanına etkin katılımlarını sağlamak için çalıştıklarını belirterek, “Aidiyet ve
vatandaşlık bilincini geliştirmek, bizim geleceğe yapacağımız en iyi yatırım. Bu anlamda devlet ve
hükümet olarak en önemli gündemlerimizden birisi gençlerimize yaptığımız yatırım. Gençlerin kendi
potansiyellerini keşfedip gerçekleştirmeleri için imkanlar sunmak, işveren kurum ve kuruluşlarla
gençlerimiz arasında köprüler kurmak geleceğimize yapacağımız ve yaptığımız en önemli katkıdır.”
diye konuştu.

Pille çalışan oyuncakların pil kutusu kolayca
açılmamalı ve vidalı olmalıdır. Oyuncağın
üzerinde yer alan yaş sınırlamalarına dikkat
edilmeli, özellikle bebekler tarafından ağza
alınıp yutulabilecek küçük parçalar içeren
oyuncaklar tercih edilmemelidir.

Geçen yıl kuruluşlarda yetişen 18 öğrencinin, 2021-LGS’de yüzde 15’lik dilime girdiğini bildiren Yanık,
geçen yıl çocuklardan 241’inin üniversite sınavlarında başarı gösterdiğini ve bir yükseköğretim
programına yerleştiğini ifade etti. Hala 774 kişinin üniversitede eğitim gördüğünü aktaran Yanık,
“Sadece okulda değil sanat, kültür, spor ve her alanda başarı gösteren kardeşlerimizi destekliyoruz
ve başarılarıyla gurur duyuyoruz. Hemen hemen ayda bir madalya almış arkadaşlarımız geliyor ve o
sevinci bizimle paylaşıyor. Gerçekten inanılmaz mutlu oluyoruz.” diye konuştu.

“14 milli, 2 bin 394 lisanslı ve 2 bin 293 lisanssız sporcu
çocuğumuz bulunuyor”
Bakanlığın sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocukların ilgi ve yeteneklerine göre spor ya
da sanat dalıyla uğraşmalarını sağladıklarını vurgulayan Bakan Yanık, bu konuda Gençlik ve Spor
Bakanlığıyla yeni bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Korunma ve bakım altında bulunan toplam 4 bin
687 çocuğun en az bir spor branşıyla uğraştığını dile getiren Yanık, şöyle devam etti: “14 milli, 2 bin
394 lisanslı ve 2 bin 293 lisanssız sporcu çocuğumuz mevcut.
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Sporcu çocuklarımız hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda başarılar elde ediyor. 1223
çocuğumuz birçok branşta kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunuyor, çeşitli müzik aletlerini çalıyor.
Sosyal hizmet modellerimizden yararlanan ve yükseköğrenim programlarına yerleşen gençlerimizi
eğitim hayatlarında da yalnız bırakmıyoruz. Hem sahip oldukları hakların farkında olmaları hem de
karşılaşabilecekleri zorluklara yönelik bilgilendirilmeleri için bir rehber hazırladık ve bunu onlarla
paylaşıyoruz. Sosyal Hizmet Modellerinden Yararlanan Gençlere Yönelik Yükseköğrenim Rehberi ile
bir nevi gençlerimize oryantasyon desteği sağlamış oluyoruz.”

Bundan sonra artık devleti siz koruyup kollayacaksınız, siz sahip çıkacaksınız, siz destekleyeceksiniz.
Size bu konuda da güvenimiz tam.” şeklinde konuştu.

Koruma altındaki gençleri iş ve meslek danışmanlarıyla çalışma hayatına hazırladıklarını belirten
Yanık, çocukların bakım sonrası yaşama uyum sağlamalarına destek olmak için de “Yaşam Becerileri”
ile “Çalışma Hayatı ve Hukuk” eğitimlerini sürdürdüklerini söyledi. Bakan Yanık, “Bugün bu atama
töreninde devlet korumasından yararlanmış 1121 gencimizin atamasını inşallah birlikte yapacağız.
Bu kardeşlerimiz artık çalışma arkadaşlarımız olarak bizimle birlikte olacak. Başta söylediğim gibi,
hayatın her aşamasında sizin yanınızdayız.” dedi.

Bakan Yanık, konuşmaların ardından devlet korumasından yararlanan gençlerin kamu kurum ve
kuruluşlarına yerleştirilmesi için Eyyüpkoca’nın 4 yaşındaki oğlu ile butona bastı.

“7 bin 380 gencimizin özel sektörde istihdamını
destekledik”
Yanık, AK Parti hükümetleri döneminde 2003-2022 yıllarında toplam 36 bin 226 genci kamuya
yerleştirdiklerini belirterek, 2018’de yasal düzenlemeyle gençlere mühendis, öğretmen, hemşire,
avukat gibi mezun oldukları alanlara göre atanma imkânı getirdiklerini hatırlattı.
Bu düzenlemeyle gençlerin kariyer yolculuğunu daha isabetli bir noktaya taşıdıklarının altını çizen
Yanık, bütün çocukları iş dünyasına ve hayata nitelikli, sağlıklı, mutlu birer birey olarak kazandırmayı
önemli bulduklarını ifade etti. Eğitimle birlikte nitelikli iş gücü potansiyelini artırmak için çalışmaları
daha da güçlendireceklerini vurgulayan Yanık, şöyle konuştu:
“Bu konuda öncelikle sizlere güveniyorum. Sizlerin çalışma ve sosyal hayatı iyileştirilmesi
için pek çok çalışma yaptık ama bu konuda öncelikle sizlere güveniyorum. Sizler özel sektörde
çalıştığınızda, işsizlik sigortası priminizi, sigortalı ve işveren hissesi gibi SGK primlerinin tamamını,
işe giriş tarihinden itibaren 5 yıl süreyle devlet olarak karşılıyoruz. Bu Özel Sektör İstihdam Teşviki
uygulamasıyla bugüne kadar 7 bin 380 gencimizin özel sektörde istihdamını destekledik. 13-18 yaş
grubu çocuklarımızın kariyer planlamalarına destek olmak için İş ve Meslek Danışmanlığı Eğitimleri
Projesi’ni hayata geçirdik. Bu kapsamda 2 bin 594 çocuğumuza kariyer planlamasına ilişkin eğitimler
verdik.” Bakan Yanık, devlet korumasından ayrılan gençleri izlemek ve rehberlik yapabilmek için 81
ilde Bakım Sonrası İzleme ve Rehberlik birimlerini kurduklarını belirterek, bu birimler aracılığıyla
gençlerin karşılaştıkları sorunların çözmelerinde rehberlik yaptıklarını söyledi.

“Bundan sonra artık devlet size emanet”
Kamu görevlisi olarak atanacaklara kurumları ve görev yerlerinin hayırlı olmasını dileyen Yanık,
“Size emanet edilen görevi en iyi şekilde yapacağınızdan hiç kuşkum yok. Buraya kadar siz devletin
desteği, devletin korumasıyla yürüdünüz. Bundan sonra artık devlet size emanet.

Devlet korumasında yetişen Kaymakam Devlet korumasında yetişen Yahyalı Kaymakam Vekili
Metin Eyyüpkoca da sevgi evlerinde kaldığı dönemde oradaki görevlilerin kendilerine çok sıcak
davrandığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Bakan Derya Yanık’a ve bugüne
kadar kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Törende, Ankara Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan bir çocuk, yaptığı tabloyu Bakan Yanık’a hediye etti.
Koruma altındaki çocukların enstrüman dinletisinin ardından Ankara Çocuk Evleri Sitesi Seymen
Ekibi halk oyunları gösterisi sundu.
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Bakan Derya Yanık:
“Çocuklarımız
istedi biz yaptık,
Dijital Okuryazarlık
Ehliyeti Projesi
uyguluyoruz”
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Kasım 2021’de düzenlenen Ulusal Çocuk
Forumunda yayımlanan sonuç bildirgesindeki talepleri yerine getirdiklerini belirterek,
“Çocuklarımız istedi biz yaptık. 12-18 yaş grubundaki çocuklarımıza yönelik dijital
okuryazarlık, güvenli internet kullanımı konularında eğitim çalışmalarını içeren Dijital
Okuryazarlık Ehliyeti Projesi uyguluyoruz. 350 çocuğumuza dijital okuryazarlık eğitimi
vererek projenin birinci aşamasını tamamladık.” dedi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık çocukların taleplerini yerine getirerek, güvenli internet
kullanımı ve dijital konularda bilinçlendirmeye yönelik eğitim çalışmalarını içeren Dijital Okuryazarlık
Ehliyeti Projesi’ni uygulamaya koyduklarını bildirdi.
Bakan Yanık, Türkiye’de 2000’den bu yana her yıl 20 Kasım’da tüm illerden İl Çocuk Hakları Komitesi
üyelerinin Ankara’da Ulusal Çocuk Forumunda buluştuğunu hatırlattı. Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığının koordinatörlüğünde gerçekleştirilen Ulusal Çocuk Forumunun son toplantısının
“Dijitalleşen Dünyada Çocuk” temasıyla Kasım 2021’de düzenlendiğini belirten Bakan Yanık, forumda
çocukların öneri ve taleplerinden oluşan sonuç bildirgesi yayımlandığına işaret etti.
Bildirgede “İl Çocuk Hakları Komiteleri ve çeşitli kurum/kuruluşlar tarafından Dijital Okuryazarlık
Ehliyeti konulu bir proje başlatılması, bu kapsamda dijital okuryazarlık ve güvenli internet konularında
eğitim çalışmalarının yapılması” önerisinin yer aldığını dile getiren Bakan Yanık, bildirgenin ilgili
kurum ve kuruluşlarla da paylaşıldığını ifade etti. “Çocuklarımızın farkındalık oluşturmalarını
hedefliyoruz” Çocukların yayımladığı bildirge ve Cumhurbaşkanlığı VI. 180 Günlük İcraat Programı
doğrultusunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Bakan
Yanık, şunları kaydetti:
“İl Çocuk Hakları Komitelerimiz ve çeşitli kurum/kuruluşlar tarafından dijital okuryazarlık, güvenli
internet konularında eğitim çalışmaları planladık. Çocuklarımız istedi biz yaptık. 12- 18 yaş
grubundaki çocuklarımıza yönelik dijital okuryazarlık ve güvenli internet kullanımı konularında
eğitim çalışmalarını içeren Dijital Okuryazarlık Ehliyeti Projesi uyguluyoruz. 350 çocuğumuza
dijital okuryazarlık eğitimi vererek projenin birinci aşamasını tamamladık. Çocuklarımızın bilinçli bir
‘dijital okuryazar’ olmasının yanı sıra çevrelerinde de farkındalık oluşturmalarını hedefliyoruz. Bu
eğitimlerle çocuklarımızın güvenli internet kullanımı, sosyal medyayı doğru kullanma, siber zorbalık,
dijital dünyadaki sorumluluklar ve dijital mahremiyet konularında bilgi sahibi olmasını istiyoruz.”
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Dijital okuryazarlık “Akran öğretimi” yöntemiyle
yaygınlaştırılacak
Projenin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla iş birliğiyle yürütüldüğünü ifade eden Bakan
Yanık, Çocuk Danışma Kurulu üyelerinin de aralarında yer aldığı çoğunluğu lise öğrencisi çocuklara
“eğitici eğitimi” verildiğini anlattı. Eğitimin çevrim içi gerçekleştirildiğini dile getiren Bakan Yanık,
eğitim konularının “dijital okuryazarlık, güvenli internet kullanımı, dijital mahremiyet, dijital oyunlar,
sosyal medyanın doğru kullanımı, siber zorbalık ve dijital dünyada sorumluluklar” başlıklarından
oluştuğunu belirtti.
Projenin ilk aşamasının mart ayında tamamlandığını ifade eden Bakan Yanık ikinci aşamada, eğitim
alan 350 çocuğun öğrendiklerini akranlarına aktaracağını ve böylece eğitimin yaygınlaştırılacağını
kaydetti. Dijital Okuryazarlık Ehliyeti Projesi’nin ikinci aşamasının haziran sonunda tamamlanacağını
dile getiren Bakan Yanık, ikinci aşama tamamlandığında 1000 çocuğun eğitim almış olacağını ve
eğitimlerin yaygınlaştırılmaya devam edeceğini belirtti.

Devlet
Korumasındaki
Çocuklar
Şampiyonluk
İçin Yarışacak
Aile ve Soyal Hizmetler
Bakanlığı
kuruluşlarında koruma altında bulunan
çocuklar, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen 7. Türkiye Badminton
Şampiyonası’nda kupa almak için rekabet edecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kuruluşlarında koruma altında bulunan ve badminton sporuyla
uğraşan çocuklar, yarın başlayacak şampiyonanın heyecanını yaşıyor. Çocukların psikososyal, bilişsel
ve bedensel gelişimlerini desteklemek, arkadaşlık ilişkisi kurmalarına ve etkileşimde bulunmalarına
katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile
Türkiye Badminton Federasyonu Başkanlığının iş birliğiyle badminton şampiyonası organize edildi.
Bu kapsamda badminton sporuyla uğraşan devlet koruması altındaki 545’i kız, 612’si erkek toplam
1157 çocuğun katılımıyla 57 ilde turnuvalar gerçekleştirildi.
İllerdeki turnuvalar sonucu seçilen 112 kız ve 107 erkek çocuk, 30 Mayıs-4 Haziran 2022 tarihlerinde
Ankara’da düzenlenecek Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 7. Türkiye Badminton Şampiyonası’nda
kupa için rekabet edecek.

54

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Engelli ve Yaşlı
Hizmetleri
Genel Müdürlüğü

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

55

56

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

57

Darülaceze
Sosyal Hizmet
Şehri’nin Temeli
Cumhurbaşkanı
Erdoğan ve
Bakan Derya
Yanık’ın
Katılımıyla Atıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri, inanarak
söylüyorum, bittiği anda dünyada bu işin tek örneği olacak. Hamdolsun bugün Türkiye
dünyanın en iyi işleyen, en kuşatıcı sosyal destek sistemine sahip ülkelerinden biridir.
Benzeri yok. Eğer şu dünyayı tanımışsam, biliyorsam ülkemiz gibi bir başka örnek
dünyada yok.” dedi
Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri temel atma töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın katılımıyla gerçekleşti. Törende yaptığı konuşmada
Cumhurbaşkanı Erdoğan, inanç, köken, ırk, cinsiyet, yaş dahil hiçbir ayrım gözetmeden tüm
düşkünleri kucaklayan bu müessesenin, medeniyetlerinin ve milletlerinin insana bakışının en
güzel örneklerinden olduğunu belirterek, kendilerinin de ecdattan aldıkları ilhamla üstlendikleri her
görevde çalışmalarını “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışıyla ve “Yaratılanı severiz, Yaradan’dan
ötürü” ilkesiyle yürüttüklerini ifade etti.
Bugün Darülaceze’nin hizmetlerini yeni bir boyuta taşıyacağına inandığı Sosyal Hizmet Şehri
Projesi’nin temelini atmak üzere bir arada olduklarını anımsatan Erdoğan, şöyle konuştu:
“Burada bir duruma dokunmadan geçmeyeceğim. Bu işler bizim işimiz. Belediye başkanlığımda
Kayış Dağı’nda bir Darülacezenin temelini atmış, açılışını yapmıştık. Şu andaki malum iktidar, aynı
şekilde bugün temelini atacağımız adımlarla süreci devam ettiriyor. Tabii bir şeyi sormam lazım.
İstanbul’un şu anda Büyükşehir Belediye Başkanlığını üstlenmiş olan kişi veya kişilerin acaba bu
alanlarda attıkları bir adım var mı? Ya bir şey yapın. Yani bir suyu akmayan musluğu açmakla ‘Biz
hizmet ettik.’ diyemezsiniz. Milleti aldatmayın. Gelin bu tür eserleri yapın. Bu ülkenin darda kalmışına
elinizi uzatın. Bu tür şeyleri yapın, biz de sizleri alkışlayalım. Ama yok.”
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“Darülaceze’nin kuruluş amacına ve tarihine yakışır bir
eser olacak”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatay mimariyle inşa edilecek projenin, yatağa bağlı
sakinler ve koruma altındaki çocuklardan oluşan 1000’e yakın insana hizmet vereceğini belirterek,
“Rehabilitasyon ünitesinden cami, kilise ve havranın da yer aldığı ibadethanelerine kadar tüm
birimleriyle bu proje Darülaceze’nin kuruluş amacına ve tarihine yakışır bir eser olacaktır.” dedi.
Darülaceze’nin gayrimenkul gelirleri ve eğlence vergisi payı yanında asıl, hayırseverlerin bağışlarıyla
faaliyetlerini yürüten bir yer olduğuna işaret eden Erdoğan, “Biz bu dönemde milli bütçeden de
katkı vermek suretiyle Darülaceze’nin çok daha güçlü bir karaktere ve yere kavuşması noktasında
adımımızı attık.
Sosyal Hizmet Şehrimizin inşasında da en büyük desteği devletin yanında bağışçılardan bekliyoruz.
İnşallah el birliğiyle bu güzel projeyi kısa sürede tamamlayarak, milletimizin hizmetine sunacağız.
Rabb’imden Darülaceze’mize yapılan tüm bağışların huzurunda kabulünü hayra, sevaba ve
mağfirete tebdilini niyaz ediyorum.”

“Dünyada bu işin tek örneği olacak”
Erdoğan, bunun örneğinin Türkiye’den başka hiçbir ülkede olmadığını belirterek, şöyle konuştu:
“Bu sadece bizde var. Kurallar önemlidir. Maddi imkanlar önemlidir. Bireylere değer vermek
önemlidir. Ama bunlar sadece günü kurtarır. Ailenin merkezinde olduğu güçlü bir sosyal yapı
olmadan bunların hiçbiri geleceği kurtarmaya yetmez. Bizim önceliğimiz medeniyet mirasımıza,
inanç ve kültür değerlerimize sarılarak dezavantajlı gruplar dediğimiz engellilerimizi, yaşlılarımızı,
kimsesiz çocuklarımızı, garip gurebamızı sosyal yapımız içinde yaşatmaktır. Buna rağmen kimsesiz
kalan yardıma veya desteğe muhtaç olan vatandaşlarımızı da kurduğumuz müesseseler ve
oluşturduğumuz mekanizmalar vasıtasıyla insani hayat sürebilecekleri imkanlara kavuşturmaktır.
İnşallah Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri, inanarak söylüyorum, bittiği anda dünyada bu işin
tek örneği olacak. Hamdolsun bugün Türkiye dünyanın en iyi işleyen, en kuşatıcı sosyal destek
sistemine sahip ülkelerinden biridir. Benzeri yok. Eğer şu dünyayı tanımışsam, biliyorsam ülkemiz
gibi bir başka örnek dünyada yok.”

“Yılda 2 milyar lira olan sosyal yardım bütçesini 100 milyar lira
sınırına getirdik”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hükümete geldiğimizde yılda 2 milyar lira olan sosyal yardım bütçesini
100 milyar lira sınırına getirdik. Bu rakamın milli gelirimize oranı da yüzde 0,38’den, yüzde 1,36’ya
yükseldi. Eskiden daha ziyade ayni olan yardımları hem insanımızın onurunu korumak hem ihtiyaç
önceliklerini kendisine bırakmak için nakde döndürdük.
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Böylece ülkemizde günlük harcama düzeyi dünya standardı olan 5,5 doların altında kalan nüfus
oranını yüzde 34’ten, yüzde 10 seviyesine gerilettik.” bilgilerini verdi.
Altyapıyı güçlendirmek ve sosyal destekleri en etkin şekilde yürütmek için ayrı bir bakanlık
kurduklarına işaret eden Erdoğan, nüfusun bir ülkenin en büyük gücü olduğu gerçeğinden hareketle
anneleri ve çocukları koruyacak, destekleyecek, çalışmalara özellikle önem verdiklerinin altını çizdi.

“Büyük ailelerin giderek azalıyor olması da üzüntü verici”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin imkanlarını milletin her kesimine, özellikle de desteğe ihtiyaç
duyan insanlara sunduklarını ifade ederek, şöyle devam etti:
“Buradan bir kez daha altını çizerek ifade ediyorum ki asıl olan kadınlarımızdan çocuklarımıza,
yaşlılarımızdan engellilerimize, tüm kesimlerin, aileleri bünyesinde sosyal yapı içinde sahiplenilmeleri
ve yaşatılmalarıdır. Kendi evi, imkânı, vakti varken annesini, babasını, engelli aile üyesini, korunmaya
muhtaç evladını kamuya veya özel sektöre ait bir kuruma yerleştirmek bizim aile kültürümüzle
taban tabana zıttır. Huzurevlerinde kalan yaşlılarımızın önemli bir kısmının iyi eğitimli, iyi kariyerli,
yüksek geliri olan çocuklara sahip olmaları düşündürücüdür. Büyükanne, büyükbaba, anne, baba
ve torunların aynı evde oturmasalar bile aynı ortamda hayatlarını sürdürdükleri büyük ailelerin
giderek azalıyor olması da üzüntü vericidir.”
Aile yapısındaki dağılma ve aşınmanın, nesilden nesile aktarılan değerlerin geleceğinde de bir
belirsizliğe yol açtığını söyleyen Erdoğan, eğitimin önce ailede, hatta ana karnında başladığına
işaret eden Erdoğan, oradan başlayıp doğumla gelişen bir eğitim dünyası olduğunu, okulun tek
başına bunu yapamayacağını, okulların ailede atılan temelin üzerine eğitim verdiğini anlattı.

“Geçmişten geleceğe köprü
kuran özel bir projenin
temelini atıyoruz”
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
ise son derece duygusal ve kendileri için
önemli bir güne tanıklık ettiklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
projeyi çok önemsediğine vurgu yapan
Yanık, “Cumhurbaşkanımızın projeye talimat
verirken kendisinin söylediği cümle hiç değişmedi. Bu proje kendisinin hayaliydi. ‘Benim hayalim.’
diyerek başlattığı bir proje burası. Biz bu hayaline ortak olmaktan ve bu hayalin bir noktasında
bulunmaktan son derece mutluyuz ve heyecanlıyız.” diye konuştu.
Yanık, bugün insani değerler üzerine kurulu geleneğin izinde geçmişten geleceğe köprü kuran özel
bir projenin temelini attıklarını belirterek, şöyle devam etti:
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“İnşallah açılışında da bir arada olmayı Allah bize nasip etsin. İnsanı bütün hayatı boyunca hak ettiği
saygı ve hürmetle yaşatmaya odaklı bu proje, çağımızın en geniş düşünülmüş yaşam alanlarından
birini sunuyor. Müslüman olma bilincinin insana verdiği değer, geçmişten bugüne ülkemizdeki
sosyal hizmet anlayışını büyük ölçüde şekillendirmiştir. Bugün temellerini attığımız Darülaceze
Sosyal Hizmet Şehri’nin öncüsü olan Darülacezemiz de bu şuurun bir ürünüdür. Bugüne kadar hak
temelli bir zeminde tanınan sosyal yardım faaliyetlerimiz, profesyonel kurumlar aracılığıyla halkımıza
ulaşmaktadır. Geldiğimiz noktada sosyal hizmetlerimizi sunmak için kurumların ötesinde günlük
yaşam içinde her türlü ihtiyacın karşılandığı şehir düzeyinde projelerden bahsediyoruz. Ülkemiz
bütün vatandaşlarını kuşatan ve koruyan, hatta sığınmacı ve mültecilerin yaralarına derman olan
bir gönül zenginliğiyle politika üretmeye devam ediyor. Vakıf kültürümüzden de aşina olduğumuz
sosyal yardımlaşma becerilerimizi de sosyal hizmet anlayışını tüm dünyaya örnek olacak şekilde
yürütüyoruz. Yaşlılarımız bizim yaşam pınarlarımız. Biz onlardan aldığımız kanla, canla hayat bulduk.
Onların engin şefkatiyle yoğrulduk, onların nefesleriyle güçlendik. Onların rehberliğiyle yaşam
yolculuğumuz şekillendi, hedeflerimiz netleşti, ufkumuz aydınlandı ve bugün artık sıra bize geldi.”
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Aile ve Sosyal
Hizmetler
Bakanı
Derya Yanık
Darülaceze
Sakinleriyle
İftarda Bir Araya
Geldi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllardır,
kendisinin bizzat yakından takip ederek, talimatandırdığı bir büyük projeyi Allah
nasip ederse önümüzdeki günlerde hep birlikte hayata geçirmek üzere ilk adımını
atmış olacağız. Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri, gerçek bir sosyal hizmet şehri olacak.
Darülaceze’nin geçmişten bugüne taşıdığı bu önemi, inşallah bir sosyal hizmet şehrine
dönüştürerek geleceğe bir iyilik mirası bırakacağız.” dedi
Darülaceze’de iftar programına katılan Bakan Yanık, konuşmasında, “Bugün Darülaceze’mizde
ramazanı birlikte bitirmek, bayramı beraber karşılamak istedim. O yüzden bu iftarı sizlerle birlikte
yapmak benim için ayrıca çok önemli.” ifadelerini kullandı. Bakan Yanık, Darülaceze’nin 127 yıldır
aralıksız, kesintiye uğramadan vatandaşlarına hizmet verdiğini, bu topraklarda vakıf medeniyetinin
çok örneklerinin görüldüğünü, Darülaceze’nin de bu örneklerden, en özellerinden birisi olduğunu
söyledi.

Sosyal hizmet şehri 150 dönüm üzerine kurulacak
Osmanlı milletlerinden kim varsa bu çatının altında hizmet bulduğunu ve aynı hizmet mantığıyla,
felsefesiyle, inancıyla ayakta tutarak geleceğe taşımayı gayret gösterdiklerini belirten Bakan Yanık,
şunları kaydetti:
“Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Gönüllükle ayakta duran bir kurum. Önümüzdeki
günlerde Darülacezemizi daha büyük bir kimliğe, bir adım ileriye taşıyarak başka bir hizmet halkasına
dönüştürme çabamız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllardır, kendisinin bizzat yakından takip
ederek, talimatlandırdığı bir büyük projeyi Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde hep birlikte
hayata geçirmek üzere ilk adımını atmış olacağız, temel atma törenini yapacağız. Darülaceze Sosyal
Hizmet Şehri, Arnavutköy Yassıören bölgesinde yaklaşık 150 dönüm üzerine kurulacak gerçek bir
sosyal hizmet şehri olacak.
Bu proje, Sayın Cumhurbaşkanımızın adım adım her noktasını takip ettiği ve fikrinin de kendisine ait
olduğu bir proje. Dolayısıyla Darülaceze’nin geçmişten bugüne taşıdığı bu önemi, inşallah bir sosyal
hizmet şehrine dönüştürerek geleceğe bir iyilik mirası bırakacağız. Bizim toplumumuzun, bizim
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kültürümüzün, bizim inancımızın tarihin her döneminde bir iyilik mirası bırakma geleneği vardır.
Bizim vakıf medeniyetimiz işte tam da aslında iyilik mirası bırakma medeniyetidir.”
Bakan Yanık ile milletvekilleri, Darülaceze sakinlerine hediyeler verdi. Bakan Yanık, salondaki tüm
masaları dolaşarak sohbet etti.
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Bakan
Derya Yanık
İstanbul’da
Huzurevleri
Sakinleriyle
Bayramlaştı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ramazan Bayramı dolayısıyla Maltepe ve
Çamlıca’da bulunan huzurevlerini ziyaret etti
Bakan Derya Yanık, ilk olarak Maltepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne giderek,
buradaki sakinlerin bayramını kutladı. Bakan Yanık, burada yaptığı konuşmada, büyüklerle bir araya
gelmenin kendileri için çok kıymetli olduğunu söyledi. Yaptıkları çalışmaların bir anlamda sağlamasını
da yaptıklarını, ziyaretin en önemli nedeninin ise hayır duası almak olduğunu belirten Yanık, “Sizlerin
o sıcak, samimi dualarına mazhar olmak bizim için aldığımız en büyük mükafat. Başka hiçbir karşılık
bundan daha kıymetli olamaz bizim için. O nedenle bulduğumuz her fırsatta gerçekten sizlerle bir
araya gelmek, çocuklarımızla bir araya gelmek, bizim için büyük mutluluk kaynağı oluyor. Çünkü
bayram hepimiz için çok özel anlamları olan bir kavram. Çocukken ayrı, yetişkinken ayrı karşılığı
olan, yaşlandıktan sonra muhtemelen ayrı karşılığı olan bir kavram. Her dönemde çok güzel.” dedi.
Bakanlık olarak yaptıkları hizmetin ve muhatapların 84 milyon vatandaşın tamamı olduğunu ifade
eden Yanık şöyle konuştu:
“Çocukluktan, gençlikten yaşlılığa kadar tüm vatandaşlarımıza hak temelli ve eşit hizmet sunmaya
çalışıyoruz. Yaşlılarımıza ihtiyaç duydukları tüm sosyal imkanları da temin ederek kuruluşlarımızda
hizmet vermeye çalışıyoruz. Eğer özel bir tercihleri yoksa kapasite itibarıyla bütün vatandaşlarımızın
taleplerini karşılayabilecek durumdayız. Bu anlamda aktif yaşlanmayı Bakanlığımızın hizmet
modelleri içerisinde özellikle önemsiyoruz. Önümüzdeki süreçte, ömür süresinin de uzamasıyla
beraber büyüklerimizin verimli aktif geçirebilmeleri için elimizden geleni, hizmet modellerimiz
içerisinde hayata geçiriyoruz. Bakanlığımızın sorumluluk alanı içerisinde bulunan hizmet
alanlarımızın memnuniyeti, onların olabilecek en güzel biçimde ağırlanması bizim sorumluluğumuz
ve temel motivasyon sebebimizdir. Sizlerle bulduğumuz her fırsatta bir araya gelmek, bu çalışmaları
yerinde görmek, sizlerin yorumlarıyla birlikte değerlendirmek önemli. Bu bayramda sizlerle birlikte
olmak bizim için kıymetli bir an oldu. Pandemi de bitti, bundan sonra her fırsatta sıkça geleceğiz.”

“Hizmet verdiğimiz alanlarda sakinlerimizle buluşmak önemli”
Bakan Yanık, daha sonra Çamlıca’daki Prof. Dr. Fahrettin Kerim ve Nilüfer Gökay Huzurevi Yaşlı
Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.
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Bakan Yanık, Çamlıca Huzurevi’nin kendisinin sıkça gelip gittiği bir yer olduğunu belirtti. Bayram
dolayısıyla huzurevi sakinleriyle bir araya gelmenin kendisini sevindirdiğini dile getiren Bakan
Yanık şunları kaydetti: “Buluşmak, ziyaret etmek çok heyecan verici. Öncelikle hepinizin bayramını
tebrik ediyorum. İnşallah nice güzel, huzurlu, mutlu bayramlarda yine bir araya geliriz. Hep beraber
sağlıkla, mutlulukla, huzurla...Ramazan’ın ayrı bir maneviyatı var. Onu idrak etmek ve sonrasında
bayrama ulaşmak bizim için ayrıca şükredilecek bir şey. Bir de bizim Bakanlık olarak kuruluşlarımızda,
hizmet verdiğimiz alanlarda sakinlerimizle buluşmak ayrıca önemli. Sizlerin memnuniyeti ya da
şikâyeti bizim hizmetlerimizin bir anlamda karnesi. O bakımdan bulduğumuz her fırsatta muhakkak
kuruluşlarımızı ziyaret ediyor ve sizlerle bir araya gelmeye çalışıyoruz. Sizin, özellikle büyüklerimizin
hayır duaları bizim bir anlamda motivasyon kaynağımız.”
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Bakan
Derya Yanık:
“Geçtiğimiz yıl
engellilerimiz
için korumalı
işyerlerine 670
bin TL ödenek
aktardık”
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Bakanlığımız tarafından geçtiğimiz yıl
engellilerimiz için korumalı işyerlerine 670 bin TL ödenek aktarıldı. Ayrıca korumalı
işyerlerinin kurulmaya başlandığı 2016 yılından bugüne kadar bu işyerlerinde çalışan
engelli bireyler için toplam 2 milyon 276 bin TL destekte bulunduk.” dedi
Bakan Derya Yanık, engelli vatandaşların üretken, bağımsız bireyler olarak toplumsal hayata
katılımını destekleyen politikaları kapsamında korumalı istihdam modelini yürüttüklerini belirterek,
Bakanlığın sadece mali olarak değil, teknik açıdan da desteklediği çalışma ortamları özel olarak
düzenlenen korumalı işyerlerinde en az yüzde 40 oranında zihinsel veya ruhsal engelli kişilerin
çalışabildiğini kaydetti.
Söz konusu işyerlerinin devlet desteği alabilmesi için belirtilen özelliklere sahip asgari 5 engelliyi
istihdam etmesi gerektiğini ifade eden Bakan Yanık, “Korumalı işyerleri, zihinsel ve ruhsal engelli
vatandaşlarımızın özel sektör ile iş birliğinde ilgi, yetenek ve becerilerine odaklanarak istihdam
edilmelerini ve uzun süreli iş hayatında kalmalarını sağlıyor. En az 5 zihinsel veya ruhsal engelli
bireyin çalıştığı ve engelli bireylerin sayısının toplam işçi sayısına oranı yüzde 50’den az olmayan
işyerinin işvereni, korumalı işyeri statüsünü kazanmak için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze
başvuruda bulunabiliyor.” diye konuştu.

Korumalı işyerlerine her bir engelli çalışan için 1.298 TL
destek
Bakan Yanık, Bakanlık olarak 2021 yılında korumalı işyerlerine her bir engelli çalışanı için aylık 991,69
TL destek sağlarken, 2022 yılının ilk 6 ayı için bu desteği 1.298 TL’ye yükselttiklerini kaydederek,
“Bakanlığımız tarafından geçtiğimiz yıl engellilerimiz için korumalı işyerlerine 670 bin TL ödenek
aktarıldı. Ayrıca korumalı işyerlerinin kurulmaya başlandığı 2016 yılından bugüne kadar bu
işyerlerinde çalışan engelli bireyler için toplam 2 milyon 276 bin TL destekte bulunduk.” dedi.
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Bakan Derya
Yanık 2.
Erişilebilir
Kütüphaneler
Çalıştayı’nın
Açılışına
Katıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Başka dünyalara açılan kapılarımız olan
kütüphanelerimizin erişilebilir olması, toplumun bütün kesimlerini kucaklayan, insan
odaklı mekanlar haline gelmesini çok önemsiyoruz.” dedi
Bakan Derya Yanık, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları
temsilcilerinin katılımı ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde düzenlenen “2. Erişilebilir
Kütüphaneler Çalıştayı”nın açılışında konuştu. Kütüphanelerin, kitapların, insanlığın bilgi hazinesi
olduğunu anlatan Yanık, “Bu realiteyi hepimiz biliyoruz. Bu realiteyi insanlığın yararı için kullanmak
isteyenler de zararına olması için kullananlar da biliyorlar. Bütün savaşlarda ilk önce kütüphaneler
yıkılır.” diye konuştu.
Saraybosna Kütüphanesi’nin ve Bağdat Kütüphanesi’nin savaşlarda ilk yıkılan yerlerden olduğunu
belirten Yanık, sözlerine şöyle devam etti: “Ne kadar hafızamız varsa, geçmişi ne kadar hatırlıyorsanız,
kendinizi bir toplum, birey olarak geleceğe o kadar sahici taşıyabilirsiniz. Kitaplarla ünsiyetimiz
sadece bir okuma eyleminden, bilgiye erişmekten ibaret değildir. Kitaplar bize bir evreni açar ve
orada bir insanlık inşa ederiz, bu medeniyeti bizden sonraki kuşaklara aktarırız. Medeniyet dediğimiz
kavram sadece birkaç başlıktan müteşekkil bir yapı değildir. İçerisinde insanlığın bütün hafızasını
sığdıran, o güne kadar o toplumun yaşadığı bütün deneyimi sığdıran bir yapıdır. Bunun en başat
aktörlerinden biri kitaplar ve onu koruyan yapılar kütüphanelerdir.”
Erişilebilirliğin herkes için olduğunu dile getiren Bakan Yanık, sadece engelli vatandaşların değil,
yaşlıların, hamilelerin, bebek arabasıyla giden ebeveynin de erişilebilirliğe ihtiyacı olduğunu söyledi.
Bakan Yanık, “Herkesin kişisel durumuna göre gerçekten erişilebilirliğe ihtiyacı olan bir realite ile
karşı karşıyayız. O yüzden ‘herkes için erişilebilirlik’ diyoruz.” şeklinde konuştu.

“Engellilere yönelik hizmetler güvence altına alınmış oldu”
Bakanlık olarak Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü uhdesinde erişilebilirlik üzerine
çalışmalar yaptıklarını aktaran Yanık, yaklaşık 20 yıldır aralıksız ve taviz vermeden engellilere yönelik
hizmetlerin hayata geçirildiğini kaydetti. Bakan Yanık, erişilebilirlik ve engellilerle ilgili sosyal hizmet
süreçleri hakkında da bilgi verdi.
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2005’te çıkarılan engellilere yönelik kanun ile hukuki altyapının güçlendirildiğini ifade eden Yanık,
Türkiye’nin 2007’de Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesini imzalayan ilk ülkeler arasında
yer aldığını hatırlattı. Yanık, “Bu, engellilerle ilgili çalışmalardaki irademizi, o işte güçlü hukuki zemini
oluşturma kararlılığımızı ortaya koyan ilk adımlardan biridir.” dedi.
Engellilere yönelik pozitif ayrımcılığın 2010’da anayasal güvence altına alındığına, 2020’nin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Erişilebilirlik Yılı” ilan edildiğine işaret eden Yanık,
daha önce ihmal edilen engelli vatandaşlara yönelik politika ve hizmetlerin AK Parti hükümetleri
süresince hukuki çalışmalarla güvence altına alındığını kaydetti.

Çalışmalar hak temelli
yürütülüyor
Bakan Yanık, engellilere yönelik tüm
çalışmaların hak temelli olduğunu
vurgulayarak,
“Hareket
noktamız
engellilerin sosyal hayata, ekonomik
hayata, iş hayatına, eğitim hayatına,
hayatın her alanına kısaca erişme
haklarının olduğu, bunların onların
en tabii vatandaşlık hakkı olduğu, bu
yapılan çalışmaların hiçbirinin engelliler
için bir lütuf ya da bir ihsan olmadığı
yaklaşımıdır. Bizim çalışmalarımızın
bütün temelini oluşturan yaklaşım,
özellikle hak temelli olmasıdır.” dedi.
Erişilebilirliğin, “Herkesin, istediği her yere ve her hizmete, bağımsız ve güvenli olarak ulaşabilmesi
ve bunları kullanabilmesi” şeklinde tanımlandığını anlatan Yanık, bilgi ve iletişim teknolojilerinin
de dahil olduğu tüm hizmetlere ve alanlara erişebilmenin günlük yaşamın doğal bir gerekliliği
olduğunun altını çizdi.
Bakan Yanık, “Dolayısıyla her bireyin her yerde her hizmete ihtiyaç duyduğu anda erişmesini
sağlamak hepimize düşen bir görevdir.” diye konuştu. “Bağımsız ve güvenli erişim”in önemine ilişkin
değerlendirmelerde bulunan Yanık, şunları kaydetti:
“Düzenlemelerin ve hizmetlerin kimsenin yardımı olmadan ve herhangi bir kaza riski ile karşılaşılmadan
kullanılması gerekiyor. Örneğin, standartların üzerinde bir eğime sahip rampalar veya kaygan
zemin kaplamaları, engelliler açısından, bırakın kolaylık olmasını son derece tehlikeli de olabilir. Bu
konuda çok dikkatle ve ciddiyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerçekten ihtiyacı karşılayacak,
bilimsel metodolojiyle hesaplanmış ve engelliler için bir ihtiyacı karşılayacak, risk oluşturmayacak
erişilebilirlik uygulamasını gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda standartlara uymayanlarla alakalı da
gerekli uyarı ve çalışmalarımızı yapıyoruz.”
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Bakanlığın çalışmaları üç başlıkta yürütülüyor
Bakan Yanık, Bakanlığın erişilebilirlik çalışmalarının “mevzuata yönelik çalışmalar”, “uygulamaların
yaygınlaştırılması” ve “toplumsal farkındalığın artırılması” başlıkları altında yürütüldüğünü söyledi.
Çalışmaları sayesinde kurumların konuya daha çok ilgi gösterdiğini, mevcut binaların dönüşümü
için bütçe taleplerini her yıl artırdığını tespit ettiklerini dile getiren Yanık, erişilebilirlik kriterlerine
uygunluğu sağlayarak “Erişilebilirlik Belgesi” almayı talep edenlerin sayısının arttığını belirtti.
Yanık, belediyelerin da erişilebilir park, kaldırım ve yaya geçidi uygulamalarına hız verdiklerini, toplu
taşıma araçlarını dönüştürdüklerini ifade etti.

“Kütüphaneler, her
türlü engel türüne karşı
erişilebilir hale getirildi”
Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme
Komisyonlarınca denetimleri tamamlanan
ve “Erişilebilirlik Belgesi” alarak “Erişilebilirlik
Logosu” kullanmaya hak kazanan 16
kütüphanenin ödüllerini vereceklerini
söyleyen Yanık, şöyle devam etti:
“Bu kütüphaneler, her türlü engel türüne
karşı erişilebilir hale getirildi. Kütüphane
kullanıcısı bir görme engelli ya da ortopedik
engelli, bu kütüphanelerimizi rahatlıkla
ziyaret edebilir, istediğine rahatlıkla
ulaşabilir. Sadece kütüphaneler değil, okullar, hastaneler, alışveriş merkezleri, kamu binaları, parklar,
büyük siteler... İnşallah bu yapılara da büyük bir mutlulukla erişilebilirlik belgelerini vermeyi arzu ediyoruz.
Güçlü, sağlıklı ve erişimde sıkıntı yaşamayan kimsenin bu ihtiyacın bilincinde olması için küçük bir kaza
geçirmesine ya da çevresinde herhangi bir engellinin olmasına ihtiyacı olmamalıdır. Bu farkındalık ve
bilinç gelişimi, bizim medeniyetimizin, inancımızın kodlarında pekâlâ yer alıyor.”
Çalıştaydan önemli sonuçlar elde edileceğine inandığını ifade eden Yanık, “Başka dünyalara açılan
kapılarımız olan kütüphanelerimizin de erişilebilir olması, toplumun bütün kesimlerini kucaklayan, insan
odaklı mekanlar haline gelmesini çok önemsiyoruz. Hayata değer katan her bireyin, toplumsal fayda
üreten herkesin, eşit, adil ve hakkaniyet hissiyle var olduğu bir toplum için çalışmaya devam edeceğiz.”
diye konuştu.
Konuşmaların ardından Bakan Yanık, 2022 yılında Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonlarınca
denetimleri tamamlanan ve Erişilebilirlik Belgesi alarak Erişilebilirlik Logosu kullanmaya hak kazanan
üniversite, halk kütüphanesi ve belediye kütüphanesi olmak üzere 16 kütüphaneye erişilebilirlik logolu
bayraklarını verdi.
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Bakan Yardımcısı
Duran Engelli
Çocuklara İlişkin
Aile Temelli Ulusal
Erken Müdahale
Programı
Geliştirilmesi
Çalıştayına
Başkanlık Etti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Bakanlık tarafından bebek
ve çocukların gelişimleri açısından risklerin ve gelişimlerinin takip edildiği ve ailelerin
eğitilerek desteklendiği “Engelli Çocuklara İlişkin Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale
Programı”nı hayata geçireceklerini söyledi
Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Engelli Çocuklara İlişkin Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale
Programı Geliştirilmesi Çalıştayına başkanlık etti. Duran, konu ile ilgili tüm tarafların etkin bir şekilde
katılımını sağlamak amacıyla çalıştay düzenlendiğini, sivil toplum kuruluşlarının değerlendirme ve
görüşlerini, sahadan gözlemlerini aldıklarını dile getirdi.
Bakan Yardımcısı Duran, şöyle konuştu:
“Bakanlık olarak toplumun bütün kesimlerini kucaklayan, insan odaklı ve hak temelli politikalarımızla
ve hizmetlerimizle, vatandaşlarımızın önündeki hukuki, sosyal ve fiziki engelleri kaldırmaya ve sosyal
korumaya dair her alanda sadece niceliği değil niteliği ve kaliteyi arttırmaya daha bütüncül ve daha
sistematik bir yaklaşımla devam ediyoruz. Erken müdahale, gelişimsel gecikme ya da yetersizliğe
karşı gebelik öncesinden itibaren yeni doğan ve küçük çocukların risk durumlarının belirlenerek
bu riskleri ortadan kaldırmaya yönelik koruyucu tedbirler alınmasını sağlamak ve erken tanı, erken
sağlık, erken eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin sistemli bir müdahale zincirinde sunulmasını
ifade eder.”
Erken dönemde tanılanan ve sosyal hizmetlere erişim hakkı kazanan çocuklar için sunulacak yeni
bir hizmet alanının da erken müdahale hizmet olacağına dikkati çeken Duran, “Erken dönemde
tanılanan çocukların sağlık hizmetlerine erişimlerinin yanı sıra aile destek programının kurularak
bebek ve çocukların gelişimleri açısından risklerin tespit edildiği, gelişimlerinin takip edildiği ve
ailelerin sürece dâhil edildiği “Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı”nı hayata geçireceğiz.
Bizler tüm bu hizmetlerimizi yürütürken ve politikalarımızı belirlerken siz değerli sivil toplum
temsilcilerinin desteğini önemsiyoruz. Öğleden sonraki oturumda sizlerin gerçekleştireceği
sunumları dinleyerek ve yapacağımız istişareler ile sizlerin saha tecrübelerinizi, değerlendirmelerinizi
alarak fikir alışverişinde bulunacağız. Yaptığımız bütün işlerin, vatandaşlarımıza faydalı olması ve
katkı sunmasını temenni ediyorum.” dedi.
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Uluslararası iyi uygulamalar sunumunun ardından çalıştayın ikinci bölümüne Engelli ve Yaşlı
Hizmetleri Genel Müdürü Elmas Esra Ceceli’nin başkanlığında devam edildi.
Sivil toplum kuruluşu temsilcileri söz alarak, sivil toplum kuruluşlarının, ailelerin desteklenmesi
ve hizmetlere erişim alanında mevcut rolü, sivil toplum kuruluşlarının etkin olarak sürece dahil
olup ailelere destek sağlayabilmeleri açısında nelerin gerekli olduğu ve sivil toplum kuruluşlarının
kapasitelerinin geliştirilmesi gereken alanların neler olduğu konusunda görüş ve değerlendirmelerini
aktardı.
Genel Müdür Elmas Esra Ceceli, çalıştayda alınan görüş ve önerilerin raporlanacağını ve Engelli
Çocuklara İlişkin Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı kapsamında sivil toplum kuruluşları ile
iş birliğinin güçlenerek devam edeceğini vurgulayarak, UNICEF Türkiye Ofisine ve tüm katılımcılara
katkı ve katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

71

Erişilebilir Kamu
Web Sitelerinin
Hayata Geçmesinde
Öneme Sahip Olan
“Web Erişilebilirlik
Standartları
Eğitimleri” Başladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından
dijital alanda sunulan hizmetlerin engelliler başta olmak üzere farklı gruplar tarafından
erişilebilir olması hedefi çerçevesinde düzenlendiği, erişilebilir kamu web sitelerinin
hayata geçmesi için önemli adımlardan olan “Erişilebilirlik Atölyeleri: Web Erişilebilirlik
Standartları Eğitimleri” başladı
Dijital alanda internet siteleri, uygulamalar, videolar, haberler, afişler aracılığıyla sunulan bilgiyi
engellilerin de edinmesi ve söz konusu bu bilginin farklı gruplar tarafından anlaşılabilmesi için
bunların erişilebilir formatta olması gerekiyor. En önemli bilgi kaynaklarından olan web siteleri ve
mobil uygulamaların erişilebilirlik standartlarına uygunluğunun sağlanması önemli bir yer tutuyor.
Bu kapsamda Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce bilgi ve iletişim teknolojilerinin
ulaşılabilirliğinin ve kullanılabilirliğinin sağlanması, özellikle dijital alanda sunulan hizmetlerin
anlaşılabilir formatta erişilebilir olması hedefiyle “Erişilebilirlik Atölyeleri: Web Erişilebilirlik Standartları
Eğitimleri” düzenleniyor.
2020 yılında başlatılan ve 2021 yılındaki on atölye ile devam edilen çevrimiçi yürütülen web
erişilebilirliği eğitimlerine Cumhurbaşkanlığı, TBMM, EPDK, BDDK gibi düzenleyici denetleyici
kurumlar başta olmak üzere belediyelerin de aralarında bulunduğu 850’den fazla kurumdan 3 bin
342 kişi katıldı.
Bu yıl ise ilk eğitim Engelliler Haftasında Erişilebilirlik Atölyeleri: Web Erişilebilirlik Standartları
Eğitimleri başlığıyla düzenlendi. 20 Mayıs 2022’de tamamlanacak olan ilk grup eğitiminin ardından,
27 Mayıs-3 Haziran ve 10-17 Haziran 2022 tarihlerinde iki grup daha eğitimden faydalanacak.
Düzenleyici denetleyici kurumlar ile bakanlıkların ilgili personelinin katılım sağlayacağı ve teknik
olarak ileri düzeyde Dünya Çapında Ağ Birliği (W3C) tarafından belirlenmiş ve uluslararası geçerliliğe
sahip 61 kriterden oluşan– Web İçeriği Erişebilirlik Kılavuzu (WCAG 2.1 Web Content Accessibility
Guidelines)”, “ISO/IEC 40500:2012” standardı ve “Kamu İnternet Siteleri Rehberi-KAMİS Erişilebilirlik
İlkeleri”ne yönelik içeriğe sahip eğitim ile erişilebilir kamu web sitelerinin hayata geçmesi için önemli
bir adım daha atılmış olacak.
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Bakan Derya Yanık
Anneler Gününde
Sosyal Hizmet
Kuruluşlarındaki
Kadın Çalışanlarla
Bir Araya Geldi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlıkta çalışan personellere emeklerinin
karşılığını vermek için gayret ettiklerini söyleyerek, “2022 Nisan ayında aldığımız
kararla bakım elemanlarımıza ekstra yüzde 7 prim ve yüzde 2 gece zammı yaptık. Yeni
düzenlemelerle birlikte bu iyileştirme oranı ücretlere yüzde 47’nin üzerinde bir artışla
yansımız olacak.” dedi
Bakan Yanık, ETNOSPOR Tesisleri Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü’nde çocuk, yaşlı ve
engelli bakım merkezlerindeki kadın görevlilerle “Anneler Günü Buluşması”na katıldı. Yanık, burada
yaptığı konuşmada, sevgisiyle fedakarlığıyla merhametiyle hayatı güzelleştiren bütün kadınları
muhabbetle selamladığını söyledi.
Her doğuşun kendine has bir kozada hazırlandığını anlatan Yanık, “Allah’ın eşrefi mahluk olarak
var ettiği insanın doğuşu ve hayat yolculuğu ise kadınlara emanet edilmiştir. Bu anlamda kadınlar,
yeryüzündeki rahmet ve merhametin kaynağıdır” diye konuştu. Bir varlığın vücuda gelmesi ve hayat
bulmasına vesile olmanın, dünya üzerindeki hemen hemen bütün kültürlerde kutsal kabul edildiğini
belirten Yanık, her insanın annesinden aldığı güçle varlık sahnesine çıktığını söyledi. Yanık, sözlerine
şöyle devam etti:
“Yaşam yolcuğundaki rehber annedir. Anne, insanı yüzlerce gözeden besleyen bir pınar gibidir.
Hayata ‘merhaba’ demeden önce canı, kanı, nefesi olur. Dünyaya gözlerini açtığında kalbini ve
ruhunu beslemeye devam eder. Onun sözleri, insanın sohbeti-muhabbeti olur. Dualarımız bile ana
dilimizle Allah’a arz olur. Bazen insanı besleyen bütün bu gözeler tek bir pınardan, tek bir anneden
doğmayabilir. Hayatın yolları çeşit çeşittir, bir anne hayat verir, başka bir anne nefes olur, başka bir
anne sarıp sarmalar, başka bir anne elinden tutar kaldırır, başka bir anne sağlığına duacıdır. Ama
bütün annelerin ortak bir özelliği vardır. Her biri sınırsız ve koşulsuz sevgisiyle bize bu dünyada en
güvenli sığınaktır.”
İnsanın her yaşta anneye, anne sevgisi ve desteğine ihtiyacı olduğunu vurgulayan Yanık, annenin
insanın sonsuz ümidi olduğunu belirtti. Yanık, “İçimizde insanlık adına bu ümidi besleyen çok
kıymetli kadınlar bulunuyor. Hepinizin huzurunda samimi bir kalple sundukları hizmetlerden dolayı
kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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“(Anne yüreği) Dört duvarı
yuva, kuru toprakları vatan
yapar”
Bakan Yanık, kadınların pek çok kültürde
bolluk ve bereketin temsilcisi kabul
edildiğinin altını çizdi. Bir insanın hayatla
buluşmasına vesile olmanın ötesinde her
kadının bir anne yüreği taşıdığını vurgulayan
Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu yürek çocukları besler, büyütür, nesilleri
korur, milleti yaşatır. Dört duvarı yuva, kuru
toprakları vatan yapar. Bu sebeple onlara minnetimiz sonsuzdur. Bu aziz görevlerinin yanı sıra,
anne yüreği, bazen engelli yavrularımızın ağzından çıkan ilk kelime, bazen onlara doğru atılan ilk
adım, bazen de büyüklerimizin yüzünü güldüren bir güzel sözün tomurcuklandığı yerdir.
Hepimizin bildiği sözlerden biri, ‘Ana başta taç imiş, her derde ilaç imiş, bir evlat pir olsa da anaya
muhtaç imiş.’ Bir millet de tıpkı geniş bir aile gibidir, kadınları kadar güçlü, anneleri kadar mutludur.
Bu anlamda, kadınların insan haklarını kendilerine teslim etmek, gelecek nesillerin en sağlam
teminatıdır.
Kadınların ayrımcılık ve şiddete maruz kaldığı, annelerin yüreğinin yandığı topluluklarda ne aileleri
koruyabiliriz ne de aileler insanlara güvenli bir sığınak olabilir. İnsana hürmet edilmeyen evler ne
yazık ki yuva olma vasfını kaybeder. Bir aile, ancak anne ve babanın ortak emeğiyle huzurunu
sürdürebilir. Bu konuda kültürümüz iki gözeden de beslenir, yuvayı dişi kuş yaparken baba da evin
direğidir. Evlatlar en güzel hediyedir.”
Yanık, millete bir annenin şefkati ve bir babanın koruyuculuğuyla hizmet sunduklarını ifade ederek,
bu özenli çaba ile sosyal adaletin güçlenmesini ve birlik beraberliğin pekişmesini hedeflediklerini
anlattı. Bu hedef doğrultusunda insan odaklı politikalar oluşturduklarını dile getiren Yanık, bu
politikaların halka ulaşmasının ancak insana hak ettiği saygıyı gösteren erdemli yol arkadaşlarıyla
mümkün olduğunu vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şunları kaydetti:
“Biz de bakanlık olarak çalışma arkadaşlarımızın emeklerinin karşılığını vermeye gayret ediyoruz.
Onlar için mümkün olanın en iyisini yapmak üzere çalışıyoruz. Bu doğrultuda aldığımız kararla, 2022
Nisan ayında aldığımız kararla bakım elemanlarımıza ekstra yüzde 7 prim ve yüzde 2 gece zammı
yaptık. Yeni düzenlemelerle birlikte bu iyileştirme oranı ücretlere yüzde 47’nin üzerinde bir artışla
inşallah yansımış olacak. Ayrıca sorumluluk tazminatı ile yürürlük süresine ilişkin iyileştirmeler de
netleşmiş olacak.”
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NEET Kadınları
İçin “Geleceğini
Kuran Genç
Kadınlar Projesi”
Hayata Geçiriliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eğitim ve iş hayatında yer almayan, çeşitli nedenlerle
eğitimi kesintiye uğramış, aktif iş arayışı olmayan ya da eğitim ve istihdama dahil olmak
isteyen 18-29 yaş arasındaki kadınların güçlenmesi, toplumsal ve ekonomik hayata
aktif katılımını sağlamak amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde
“Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi”ni hayata geçiriyor
Ne eğitimde ne istihdamda (NEET) yer alan 18-29 yaş arasındaki kadınların tespiti, işgücü piyasası
ya da eğitime yeniden dahil edilerek toplumun sosyal ve ekonomik yönden refahının artırılmasına
katkı sunmak için başlatılan proje, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Vakfı
desteğiyle yürütülecek.

“Çok Verimli Olabilecek Bir Grubun Atıl Kalmasına
Gönlümüz Razı Değil”
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ‘Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesini’
önemsediklerini belirtti. Projenin hedef kitlesinin 18-29 yaş arası kadınlar olduğunu kaydeden
Bakan Yanık, “Ne eğitimde ne de istihdamda olan genç bir kitle var. Yaş olarak son derece dinamik
bir yaşta ve istihdama katıldığında çok verimli olabilecek bir grubun atıl kalmasına gönlümüzün
razı olması mümkün değil. Sadece 18-29 yaş arasındaki gençlerimizin değil, tüm kadınlarımızın
istihdama katılması için gerekli çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz” dedi.

11 Pilot İl Belirlendi
Üç yıl sürecek proje için 11 pilot il (Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, Diyarbakır, İstanbul, İzmir,
Konya, Mardin, Trabzon ve Van) belirlendi. İlk etapta Adana, Diyarbakır ve İzmir’de 18-29 yaş
arasındaki kadınların eğitim durumları, neye ihtiyaçları olduğu, iş ya da eğitimi ile ilgili kurslara gidip
gitmediği gibi bilgilere ilişkin saha araştırmaları yapılacak. Araştırma sonucunda NEET kadınlarının
becerilerinin ve istihdam olanaklarının iyileştirilmesi için farkındalık ve mesleki eğitimler verilecek.
Proje kapsamında, danışmanlık ve mentorluk programları da tasarlanıp uygulanacak.
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Hibe Programları Uygulanacak
Projeye yönelik faaliyetleri destekleyici uygulamaların hayata geçirilmesi için Sabancı Vakfı
koordinasyonunda hibe programı düzenlenecek. Program ile kadın istihdamına ve onların
güçlenmelerine yönelik çalışmalar yürüten STK’ların projelerine destek verilecek.

Fırsatlar Haritası Oluşturulacak
Proje kapsamında dijital bir portal da oluşturulacak. Dijital portalda, Türkiye’de NEET kadınların
faydalanacağı içeriklerle zengin ve NEET konusunda en kapsamlı bilgilerin yer aldığı bir alan olacak.
Portal üzerinde NEET kadınlarının özel sektör, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumlarının kurs,
eğitim, staj ve istihdam gibi imkanlarına ulaşabilecekleri ‘Fırsatlar Haritası’ oluşturulacak. Ayrıca,
mentorluk ve çevrim içi eğitim modülleri de bulunacak. Mentorluk programlarında, NEET kadınlarının
kendilerine ilham verecek kişilerle bir araya getirilerek deneyim paylaşımı ve gelecek planları için
vizyon kazanmaları sağlanacak.

Çalıştaylar, Uluslararası Sempozyum ve Yarışmalar Yapılacak
Yine, projede ilgili kurumların bu alandaki çalışmalarına destek vermek amacıyla çalıştaylar,
farkındalık kampanyası, yuvarlak masa toplantıları, politika önerileri, uluslararası sempozyum,
yenilikçi proje yarışması gibi görünürlük ve farkındalık faaliyetleri düzenlenecek. İşveren, yerel
yönetim ve kamu kurumu temsilcilerine de projeye yönelik farkındalık eğitimleri gerçekleştirilecek.

NEET Kavramı Nedir?
NEET (Young people not in employment, education or training), TÜİK’e göre işgücüne dahil olmayan,
genç nüfusta yer alıp eğitime (örgün eğitim, yaygın eğitim, çıraklık eğitimi, kurs) devam etmeyen
nüfus olarak tanımlanıyor.
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Türkiye’nin
Mühendis Kızları
(TMK) Projesindeki
Geleceğin
Mühendis Adayları
İstanbul’da
Buluştu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Limak Vakfı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı’nın (UNDP) paydaşlığında yürütülen Türkiye’nin Mühendis Kızları (TMK)
Projesindeki geleceğin mühendis adayları 14 Mayıs’ta İstanbul’da buluştu
TMK 6. İstanbul Buluşması’nda, Türkiye’nin 37 farklı üniversitesinden 150 mühendislik öğrencisi;
TMK mezunları, mentorları, koçları ve konuk konuşmacılarla bir araya geldi. Programda konuşan
Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu kadınların ve kız çocuklarının potansiyellerini
ortaya çıkaracak, hayallerini gerçekleştirmelerini mümkün kılacak projelere ve faaliyetlere öncelik
verdiklerini ifade etti. Ustaoğlu şöyle konuştu:
“Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi bu doğrultuda desteklediğimiz önemli çalışmaların ilk sıralarında
yer alıyor. Projenin Üniversite Programı kapsamında sunulan çok yönlü desteklerden bugüne kadar;
inşaat, çevre, endüstri, makine, elektrik-elektronik, bilgisayar ve kimya mühendisliği bölümlerinde
okuyan toplam 710 kız öğrenci yararlandı. Projenin Lise Programı’nda ise Fen ve Anadolu Liselerinde
10 ve 11. sınıfta öğrenim gören öğrenci, görevli öğretmen, okul idarecileri ve öğrenci velilerine yönelik
gerçekleştirilen farkındalık faaliyetleri ile 54 bin kişiye ulaşıldı. Birçok projeye ilham kaynağı olan
Türkiye’nin Mühendis Kızları projemiz kapsamındaki çalışmalarımıza artan hızla devam ediyoruz.”
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Kadınların
Kooperatifler
Yoluyla
Güçlendirilmesi
Projesi
Kapsamında
Çalışmalar
Devam Ediyor
Kadın kooperatiflerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesini amaçlayan Kadınların
Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi kapsamındaki faaliyetler Kadının Statüsü
Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliğiyle
yürütülüyor
Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Proje kapsamında 30 pilot ilde her ilin kendi önceliği
ve ihtiyaçları doğrultusunda katılımcı bir yaklaşımla il bazlı Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi
Yol Haritası ve Faaliyet Planlarını hazırlanması ve uygulanması amaçlanıyor. Bu çerçevede, Ankara
ve Adana’da ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katkı sunduğu geniş bir katılımla Yerel Paydaş
Toplantıları gerçekleştirildi.
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Avrupa Birliği
Parlamenterleri
“Türkiye’de Kadın
Erkek Eşitliğine
Duyarlı Planlama
ve Bütçelemenin
Uygulanması
Projesi” kapsamında
Bakanlığı Ziyaret Etti
Avrupa Parlamentosu Bütçe Komisyonu üyesi Parlamenterler AB tarafından desteklenen
ve Komitenin çalışma alanına giren konulara ilişkin ülkemizde yürütülen AB Projeleriyle
ilgili bilgi almak amacıyla 24 Mayıs’ta Bakanlığı ziyaret etti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü’nün başkanlığındaki heyetin içinde
Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu’nun yanı sıra projenin eş faydalanıcı kurumu
olan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ndan Daire Başkanı Gülşah Uran ve Projenin
uygulayıcı ortağı olan Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye Direktörü Sayın Asya Varbanova yer
aldı.
Başkanlığını Niclas HERBST’in (Almanya) yaptığı Misafir Heyetin içinde ise, diğer parlamenterler
Eider Gardıazabal Rubıal (İspanya), Bogdan Rzonca (Polonya) ve Elena Yoncheva’nın (Bulgaristan)
yanı sıra Avrupa Parlamentosu Bütçe Komitesi Sekreterliği’nden, Bütçe Komitesi Siyasi Grubu’ndan
ve AB Türkiye Delegasyonu’ndan temsilciler de yer aldı.
Gerçekleşen ziyarette Parlamenterler “Türkiye’de Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve
Bütçeleme Projesi” ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen diğer çalışmalara
ilişkin bilgilendirildi.
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Cumhurbaşkanlığı
Strateji ve Bütçe
Başkanlığı Üst Düzey
Yöneticilerine Yönelik
Kadın Erkek Eşitliğine
Duyarlı Planlama ve
Bütçeleme Semineri
Düzenlendi
Türkiye’de Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçeleme Projesi kapsamında,
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Üst Düzey Yöneticilerine Yönelik Kadın
Erkek Eşitliğine Duyarlı Planlama ve Bütçeleme Semineri Bolu’da gerçekleştirildi
Seminerde kadın erkek eşitliğine duyarlı planlama ve bütçelemenin hayata geçirilmesinde her
kademeden yöneticinin desteğini almanın, kurumların teknik bilgi ve tecrübelerini uygulama
sürecine yansıtmak açısından oldukça önemli olduğu vurgulanmış, kadın erkek eşitliğine duyarlı
bütçeleme yaklaşımının bütçeleme ve politika yapım süreçlerine dahil edilmesini ve sistematik
hale gelmesinde performans göstergelerinin öneminden bahsedilmiş ve 12. Kalkınma Planı’nın
hazırlanma sürecinin konuyla ilgili bir fırsat oluşturulduğunun altı çizidi.
Seminer boyunca katılımcılarla, Türkiye’de stratejik planlama ve bütçeleme sürecinde kadın erkek
eşitliğinin ana akımlaştırılması, kadın erkek eşitliği analizi ve kadın erkek eşitliği göstergeleri, kadın
erkek eşitliğine duyarlı bütçelemenin Türkiye’deki politika süreçlerine nasıl dahil edilebileceğine dair
tartışmalar ve fikir alışverişleri yapıldı.
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ŞÖNİM ve Kadın
Konukevi Personeline
Yönelik Düzenlenen
Pozitif Psiko-Terapi
Eğitiminin Son
Modülü Tamamlandı
Şiddet mağduru kadınların ve beraberindeki çocuklarının yerinde ve zamanında daha
nitelikli hizmet almasının sağlanması amacıyla Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri
(ŞÖNİM) ile kadın konukevlerinde görevli meslek elemanlarına yönelik düzenlenen
“Pozitif Psiko-Terapi Temel Eğitimi”nin beşinci modülüne geçildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadın konukevi ve ŞÖNİM’lerde bir taraftan kadınların güçlenmesine
yönelik çalışmalar yaparken; bir taraftan da görevli personelin kapasitesini geliştirmeye yönelik
eğitim çalışmaları yürütüyor.
Şiddet mağduru kadınların güçlenmesi ve beraberindeki çocuklarla tekrar yaşamını kurgulayabilmesi
amacıyla kadın alanında görevli personele yönelik eğitim programlarına devam eden Bakanlık, bu
kapsamda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planında yer alan meslek elemanlarının
mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi hedefiyle yeni bir eğitim programını hayata geçirdi.

40 ilde başladı
40 ilden ŞÖNİM ve kadın konukevinde hizmet veren 50 meslek elemanının toplam 5 modülden
oluşan 200 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim almasının hedeflendiği eğitim programı UNICEF iş
birliğiyle gerçekleştiriliyor.
Pozitif Psiko-Terapi Temel Eğitimlerinin ilk modülü 7-8-9 Aralık 2021, ikinci modülü 10-11-12 Ocak
2022, üçüncü modülü 7-8-9 Şubat 2022, dördüncü modülü 29-31 Mart 2022 tarihinde Ankara
ilinde gerçekleştirildi. 30 Mayıs’ta başlayan beşinci modül ise 3 Haziran 2022 tarihinde tamamlandı.
Eğitim sürecinin, 2022 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesi planlanan iki süper vizyon çalışma
toplantısıyla tamamlanması öngörülüyor. Eğitim bitiminde ayrıca katılımcıların nitel değerlendirme
yöntemleriyle eğitimden ne kadar faydalandıklarının da ölçülmesi hedefleniyor.

Eğitimlerde neler öğreniyorlar?
Eğitimlerde, ŞÖNİM ile kadın konukevlerindeki meslek elemanları, hizmet alanların gelişimlerini,
sosyal hayata katılımlarını ve yaşam kalitesini arttırmayı destekleyici bilgilerin nasıl verileceğini,
gerçek yeteneklerini keşfetmelerinde nasıl yardımcı olacaklarını ve hizmet alanın olumsuz
düşüncelerini pozitif olarak tekrar yorumlamayı öğreniyorlar.
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Bakan Derya Yanık
“Sosyal yardım
alan çalışabilecek
durumdaki
vatandaşlarımızı
iş gücü piyasasına
kazandırıyoruz”
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardımlardan faydalanan ihtiyaç
sahibi vatandaşların iş gücü piyasasına kazandırılması için bugüne kadar 2.854 kişiye
İşe Yönlendirme Yardımı, 1.621 kişiye de İşe Başlama Yardımı verdiklerini açıkladı
Sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşların sosyo-ekonomik hayattan kopmamaları için her
türlü desteğe hazır olduklarını vurgulayan Bakan Yanık, “Düzenli olarak sosyal yardımlarımızdan
faydalanan vatandaşlarımızın yüzde 77’sini engellilerimiz, çocuklarımız ve yaşlılarımız oluşturuyor.
Bunun haricinde düzenli sosyal yardımlarımızdan faydalanan ve çalışabilecek durumda olanları
da İŞKUR vasıtasıyla iş gücü piyasasına kazandırmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda hem kendilerine
hem de işverenlerimize teşvik veriyoruz” dedi.
Sosyal yardım faydalanıcılarına yönelik verilen istihdam desteği hakkında açıklamalarda bulunan
Bakan Yanık, “Çalışabilecek durumdaki vatandaşlarımızın üretimden ve istihdamdan kopmalarını
istemiyoruz. Sosyal yardım alan çalışabilecek durumdaki vatandaşlarımızı iş gücü piyasasına
kazandırıyoruz bugüne kadar 2.854 vatandaşımız için İşe Yönlendirme, 1.621 vatandaşımız için de
İşe Başlama Yardım’ında bulunduk” ifadelerini kullandı.
Bakan Yanık, sosyal yardım alan vatandaşların İŞKUR tarafından işe yönlendirildiğinde, iş
görüşmesine gidilmesi ve başvurunun kabul aşamasındaki giderlerinin Bakanlıkça karşıladıklarını
ifade etti. Bakan Yanık, İşe Yönlendirme Yardımı kapsamında ayda 1, yıl içerisinde de en fazla 3 defa
destek verdiklerini belirterek, “Bu doğrultuda bugüne kadar 420.684 TL tutarında destek verdik”
dedi.

1.668 TL İşe Başlama Yardımı

1.668TL

Sosyal yardım faydalanıcılarının İŞKUR’un yönlendirmesi sonucunda işe yerleştirilmesi halinde
de desteklerin sürdüğünü ifade eden Bakan Yanık, “Aynı yıl içerisinde bir defaya mahsus olmak
üzere 1.668 TL İşe Başlama Yardımı yapıyoruz. Bu doğrultuda bugüne kadar 1.3 milyon TL tutarında
destek verdik” dedi.
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Sigorta primlerini bakanlık karşılıyor
Bakan Yanık, ayrıca işe yönlendirilen sosyal yardım yararlanıcılarının işveren tarafından istihdam
edilmesi halinde, sigorta priminin işveren payının 1yıl boyunca Bakanlıkça karşılandığının bilgisini
verdi.

Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımları
kesilmiyor
Bakan Yanık, Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi vatandaşların
veya hanelerinde bulunan herhangi birisinin işe yerleşmesi halinde istihdam teşviki olarak 1 yıl
boyunca Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımları kesilmediğini, böylece geçiş döneminde hanedeki
çocuklara desteğin sürdüğünün altını çizdi.
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Bakan Derya Yanık:
“Mayıs ayına
ilişkin üç nakdi
sosyal destek
programımız
ile 295 Milyon TL
ödeme yapıyoruz”
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Mayıs ayına ilişkin diğer sosyal
yardımlarımızın yanı sıra üç nakdi sosyal destek programı ile ihtiyaç sahiplerine yaklaşık
295 milyon TL ödeme yapıyoruz” dedi
Bakan Yanık, Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımları ile Çoklu Doğum Yardımı kapsamında mayıs
ayında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan sosyal yardım ödemelerine ilişkin bilgi verdi.
Şartlı Eğitim Yardımı ile çocukların okula devam etmesi kaydıyla, ilk ve orta öğrenim çağında
çocuğu bulunan ve sosyal güvencesi olmayan ailelere eğitim desteğinde bulunduklarını kaydeden
Bakan Yanık, “Buna ek olarak 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 bulunuyoruz” dedi.
Çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelere de nakdi destek
verildiğini bildiren Bakan Yanık, “Bu kapsamda, Mayıs ayına ilişkin diğer sosyal yardımlarımızın yanı
sıra bu üç sosyal yardım programımız ile 295 milyon TL ödeme yapıyoruz” ifadesini kullandı.
Bakan Yanık, üç nakdi sosyal yardım programındaki ödemelerin 28 Mayıs’a kadar süreceğini belirtti.
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Engelli ve
Engelli
Yakını Aylığı
İçin Ödenen
Miktar 3
Milyar Lirayı
Aştı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, bu yıl şu ana kadar engelli ve engelli yakını aylığı
için ödenen miktar toplam 3 milyar 253 milyon lira oldu
Bakanlık, engelli bireylerin öncelikle aile ortamında bakımlarının sağlanabilmesi amacıyla destek
programları yürütüyor. Engellilerin toplumsal hayata tam ve etkin katılımı, bağımsız bir şekilde
yaşayabilmeleri için insan odaklı ve hak temelli hizmet modelleri uygulanıyor. Bu modeller içinde
evde bakım yardımı önemli yer tutuyor.
Bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri amacıyla 2006 yılında
başlatılan evde bakım yardımı, bakıma ihtiyacı olan ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan ağır
engelli bireyleri de kapsıyor.
Evde bakım yardımından, Sağlık Kurulu Raporuna göre “ağır engelli” ya da “tam bağımlı” yetişkinler
ile Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporunda (ÇÖZGER) “çok ileri düzeyde özel koşul gereksinimi”,
“Belirgin Özel Gereksinim Var” (ÖGV), “özel koşul gereksinimi” ibareleri bulunan çocuklar, hane içinde
kişi başına düşen gelir asgari ücretin aylık net tutarının üçte iki oranının altında ise yararlanabiliyor.

Yılın ilk 4 ayında 543 bin 49 kişiye
evde bakım yardımı
Evde bakım yardımı aylık ödeme rakamları 2020 yılında 1544 lira, 2021 yılında 1798 lira iken, 2022
yılı ilk 6 ayı için bu miktar aylık 2 bin 354 lira olarak belirlendi.
Evde bakım yardımından yararlanan kişi sayısı da her yıl artış gösterdi. Buna göre, 2020 yılında 529
bin 924, 2021 yılında 530 bin 812 ve 2022 yılının nisan sonu itibarıyla 543 bin 49 kişi evde bakım
yardımından yararlandı.
Evde bakım yardımı için aktarılan ödenek miktarları da düzenli artış göstererek, 2020’de 9 milyar
474 milyon lira, 2021’de 10 milyar 956 milyon lira ve 2022’de ise bugüne kadar 6 milyar 25 milyon
lira oldu.
2020 yılından şu ana kadar toplam 26 milyar 455 milyon lira evde bakım yardımı için ödenek ayrıldı.
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Engelli bireylere ve engelli yakınlarına aylık
maddi destek
Bakanlık tarafından engelli bireylere ve engelli yakınlarına da aylık maddi destek sağlanıyor.
Engellilik oranlarına göre, bu destekten yararlanma miktarları değişiklik gösteriyor.
2020’de, engellilik oranı yüzde 40-69 arasındakiler için engelli aylığı 568 lira, engellilik oranı yüzde
70 ve üzerindekiler için 852 lira olurken, engelli yakını aylığı ise 568 lira olarak ödendi.
Yüzde 40-69 engellilik oranı için 2020 yılında aktarılan engelli aylığı tutarı 2 milyar 104 milyon lira
olurken, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için aktarılan engelli aylığı toplamı ise 2 milyar
516 milyon lira olarak kayıtlara geçti.
Engelli yakını aylığı için 2020 yılında aktarılan toplam tutar 548 milyon lira oldu. 2020 yılında engelli
ve engelli yakını aylığı için toplam 5 milyar 168 milyon lira ödeme yapıldı.

2021’de ödenen miktar 5 milyar 801 milyon lira

5

MİLYAR
801 MILYON

Geçen yıl ise yüzde 40-69 oranında engelliliği bulunanlar için engelli aylığı 661 lira, yüzde 70 ve
üzerinde engellik oranındakiler için engelli aylığı 991 lira, engelli yakını aylığı 661 lira idi.
Engellilik oranı yüzde 40-69 arasındakiler için bütçeden aktarılan toplam engelli aylığı 2021’de 2
milyar 363 milyon lira iken, yüzde 70 ve üzeri engellilik oranı bulunanlar için aktarılan engelli aylığı
miktarı 2 milyar 815 milyon lira oldu. Engelli yakını aylığı için de 2021’de bütçeden toplam 623
milyon lira aktarıldı.
2021’de engelli ve engelli yakınlarına verilen miktar toplam 5 milyar 801 milyon lira olarak gerçekleşti.

Engelli yakını aylığı 865 lira oldu

865 TL

2022 yılı ilk 6 ayı için yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için engelli aylığı 865 lira, yüzde
70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise engelli aylığı 1298 lira, engelli yakını aylığı da 865 lira
olarak belirlendi.
Bu yıl şu ana kadar engelli ve engelli yakını aylığı için toplam 3 milyar 253 milyon lira ödeme yapıldı.
Aylık ortalama 616 bin kişi engelli aylığından, engelli yakını aylığından ise ortalama 98 bin kişi
yararlandı.
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Aile ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı
ile Milli Eğitim
Bakanlığı Arasında
Okul Öncesi Eğitim
Alan Çocukların
Desteklenmesi
Protokolü İmzalandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında, sosyal yardımlardan
yararlanan hanelerde 3-5 yaş aralığındaki çocukların anaokulu ücretlerinin
Bakanlığımızca karşılanmasını içeren protokol imzalandı
“Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların Desteklenmesi Protokolü “nün imza törenine, Aile ve Sosyal
Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldı.
Protokolün, çocukların üstün yararını gözeten, onların okullaşmaya dönük ilk adımlarını destekleyen
ve güçlendiren bir içeriğe sahip olduğunu belirten Bakan Yanık, şöyle konuştu:
“Attığımız bu adımlar, hiç şüphesiz daha müreffeh, huzurlu ve güçlü bir toplum olma yönünde
karşılığını fazlasıyla bulacaktır. İnsana yatırım yapmadan, insanın fiziksel, biyolojik, eğitsel, duygusal
ihtiyaçlarını temin etmeden ve onu geleceğe hazırlamadan yaptığınız her türlü teknik ve teorik
çalışma havada kalıyor. Dolayısıyla biz bu anlamda özellikle çocuklarımız için yapılan her çalışmayı
çok önemsiyoruz. Biz kendi çalışmalarımızda bu anlamda insan yetiştirmek ve topluma, insanlığa
fayda üretecek insan yetiştirmek temelinde hareket ediyoruz.”

“Bu alanda hizmetler üretmeye
devam ediyoruz”
Bakan Yanık, çocukları ilköğretime hazırlayan, evdeki eğitim ve yetişme olanaklarını destekleyen, dil
ve sosyal açıdan var olan eşitsizlikleri erken dönemde ortadan kaldırmayı hedefleyen anaokullarının,
BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında da yer aldığını anımsatarak şunları kaydetti:
“Okul öncesi eğitimin çocukların bilişsel ve ruhsal eğitimleri, gelişmeleri için son derece önemli
olduğunun farkındayız. Her ne olursa olsun birtakım yan sebepler olmakla beraber asıl sebep
çocukların bir an önce okullaşma ve kendi gelişim süreçlerini başlatmaları olduğunu biliyoruz ve
buradan hareketle bu çalışmaları sürdürüyoruz. 3 ila 5 yaş arasındaki çocukların zeka ve beceri
gelişimi için olduğu kadar, sosyalleşme, birlikte hareket etme, paylaşma, dayanışma, fedakarlık gibi
meziyetlerin edinilmesinde de anaokulu eğitiminin bir fark yarattığını tespit etmek mümkün.
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Eğitimin oyunla buluşturulup desteklendiği bu dönem, kişiliğin şekillenmesi, öğrenme merakının ve
hazzının geliştirilmesi açısından da en hassas evre olarak sayılıyor.
Bakanlık olarak sahadaki bu gerekliliği görerek Sayın Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle bu alanda
çalışmalar, hizmetler üretmeye devam ediyoruz. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz uhdesinde
hem kurum bakımına, devlet korumasına aldığımız çocuklarımızın hem koruyucu aile yanındaki
çocuklarımızın hem de özel anaokulları, kreşler üzerinden çocukların okul öncesi dönemlerinin de
doğru yönetilmesi, doğru planlanması için aralıksız çalışmalarımız devam ediyor.”

Anaokulu ücretini Bakanlığımız
üstlenecek
Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların Desteklenmesi Protokolü kapsamındaki destekten sosyal
yardımlardan yararlanan hanelerdeki 3-5 yaş aralığında çocuğu olan tüm ailelerin faydalanabileceğini
vurgulayan Bakan Yanık, şu bilgileri verdi:
“Ailelerimiz çocuklarını resmi bir anaokulu ya da ana sınıfına kayıt ettirdikleri takdirde, ilgili okula
ödemekle mükellef oldukları ücret, Bakanlığımız tarafından, Milli Eğitim Bakanlığımıza doğrudan
ödenecek. Ailelerimizin herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmayacak. Ailelerimizin yapması
gereken tek şey var; çocuklarını anaokuluna kaydettirmek. Sonrasını iki bakanlığımız organize
edecek. Bilgileri aldıktan sonra ödemelerini bakanlıklar arasında gerçekleştireceğiz ve çocuklarımız
okul öncesi eğitimden mahrum kalmamış olacak. Yaklaşık 1 milyon çocuğumuzun destekten
faydalanmasını öngörüyoruz. Buna göre bütün programlarımızı yaptık. Yıllık maliyeti de yaklaşık
500 milyon lira olacak. Biz bu hususta da bütün hazırlıklarımızı tamamladık, inşallah yararlanmak
isteyen bütün ailelerimize bu anlamda destek vermiş olacağız.”
Sosyal devlet vizyonlarının toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik her türlü tedbiri almayı
kendilerine şart koştuğunu anlatan Bakan Yanık, Bakanlık olarak dezavantajlı hanelerin çocukları için
yürüttükleri koruyucu ve destekleyici nitelikteki çalışmalar içinde eğitimin en önemli başlıklardan
biri olduğunu söyledi.
Bakan Yanık, eğitime erişimde anaokulu destek programlarının çocukların geleceğine yönelik
yatırımları arasında başı çekenlerden birisi haline geleceğini dile getirerek, “Bunun yanı sıra
halihazırda sürdürmekte olduğumuz eğitim destekleriyle de ülkemizin sosyal kalkınması açısından
önemli bir sorumluluğu yerine getiriyoruz. Şartlı Eğitim Yardımı, Ücretsiz Ders Kitabı Yardımı, Eğitim
Materyali Yardımı, Öğrenci Barınma-Taşıma-Yemek Yardımı gibi programlarla çocuklarımızı eğitime
teşvik ediyor, eğitim hayatından kopmalarının önüne geçmeye çalışıyoruz.” dedi.
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Bakan Derya
Yanık’tan
Anneler
Günü’nde
Şehit Gençer’in
Annesine
Ziyaret
Bakan Derya Yanık, Anneler Günü’nde 15 Temmuz darbe girişimi gecesi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne atılan bomba sonucu şehit olan Özgür Gençer’in
annesi Zennuriye Gençer’i evinde ziyaret etti
Evli ve 2 çocuk babası Özgür Gençer, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşananları televizyondan
öğrendikten sonra evden çıkarak abisi Şenol Gençer ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesine
gitmişti. Özgür Gençer, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önüne bomba atılması sonucu şehit olurken,
abisi Şenol Gençer yaralanmıştı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şehit annesi Zennuriye Gençer’i Anneler Günü’nde
yalnız bırakmadı. Bakan Yanık, yaptığı ziyarette anne Gençer’in Anneler Günü’nü kutlayarak “Aziz
şehitlerimizin emaneti olan şehit ailelerimiz, bizim en değerlilerimizdir. Biz sadece Bakanlığımızın
görev alanı olduğu için değil, şehitlerimize ve gazilerimize bir borcumuz olduğu için ailelerimizin
neye ihtiyaçları varsa hizmetlerimizi en yüksek düzeyde sunmanın gayreti içindeyiz. Verdiğimiz
her haktan, yaptığımız her hizmetten büyük mutluluk duyuyoruz. Özgür Gençer gibi ülkemizin
bağımsızlığını savunurken şehit olan tüm kahraman evlatlarımızı saygıyla anıyorum ve Allah’tan
rahmet diliyorum. Bu anlamlı günde en büyük fedakarlığı gösteren şehit annelerimize de bir kez
daha teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.
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Şehit Yakınları
ve Gaziler
Genel Müdürü
Yalçın’dan
Tedavi Gören
Gazilere
Ziyaret
Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Şemseddin Yalçın, SBÜ Gülhane Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören gazileri ziyaret etti
Yalçın ziyarette, gazilerin sağlık durumları ile ilgili Hastane Başhekimi Prof. Dr. Serkan Gökkaya’dan
bilgi aldı.
Gazilerle sohbet eden Şemseddin Yalçın, onlara hizmet vermekten onur duyduklarını dile getirerek,
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın şifa dileklerini iletti.
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