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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 84 milyonun kendini güven içinde 
hissedeceği bir topluma hizmet etmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, “Sosyal 
medya platformlarında paylaşılan bir içeriğin 10 saniyede dünyanın her tarafında 
görüntülenmesi mümkün haldedir. Zararlı içeriklerin çocuklara aynı hızla eriştiğini 
düşündüğümüzde bundan rahatsız olmamak mümkün değil. Sosyal medyada da 
insanların kişilik hak ve özgürlüklerinin olduğu, buralarda da kişilik haklarının ihlal 
edilmemesi gerektiği, buralarda da insanların ifade özgürlüğünün korunması ama 
ifade özgürlüğünün sınırlarının da çizilmesi gerektiği unutulmamalıdır.” dedi

Bakan Derya Yanık, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplanan TBMM Dijital 
Mecralar Komisyonu toplantısına katıldı. Bakan Yanık, komisyonda yaptığı sunumda, dijital mecralar 
alanının gelinen noktada önemli bir fırsat olduğunu, ancak her fırsat başlığının bir de tehdit ve risk 
tarafının olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak dijital mecralar alanını hem tehditler hem de fırsatlar bakımından değerlendirdiklerini 
ifade eden Yanık, “Bizim dijital medyanın ya da dijital ağların varlığını inkar etme gibi bir lüksümüz 
yok. Realite olarak hayatımızın tam ortasında duruyor. Dolayısıyla bu realiteyi çocukların, kadınların, 
ailenin faydasına nasıl kullanırız, nasıl tehlikesiz kılarız bunun çalışmasını yapmamız gerekiyor. 
Bizim yaklaşımımız fırsatları kullanalım, tehditler bakımından risk gruplarını koruyalım şeklindedir.” 
diye konuştu.

Yanık, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de internet kullanıcı sayısının hızlı bir şekilde arttığını, 
kadınlar ölçeğinde bakıldığında 2004 yılında internet kullanımının yüzde 12,1 iken 2021 itibarıyla 
yüzde 77,5’e yükseldiğini anımsattı. Bu oranın erkeklerde ise 2004’te yüzde 25,7 iken 2021 yılında 
yüzde 87,1’e yükseldiğini vurgulayan Yanık, meselenin ne kadar önemli ve ciddiye alınması gerektiği 
gerçeğinin karşılarına çıktığını dile getirdi.

Teknoloji ve internetin barındırdığı riskleri gidermeye çalışırken, bu araçların doğru kullanımının 
bilgisini verme noktasında hedef gruplara yönelik çalışmalarının titizlikle sürdüğüne işaret eden 
Yanık, şunları kaydetti:

“Koruyucu, önleyici hizmetler kapsamında eğitim ve farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Çocuklarımızın 
dijital risklerden korunması amacıyla özellikle bakanlığımıza bağlı özel kreş ve gündüz bakım 
evlerinden hizmet alan ebeveynler ile kreş ve bakımevi çalışanlarına, bilişim teknolojileri ve 

internetin bilinçli kullanımı başlıklı eğitimler düzenledik ve bu eğitimler uzun yıllardır devam ediyor. 
Risk gruplarına verilen eğitimlerde madde bağımlılığı kadar çocuk ve gençler üzerinde yıkıcı etkisi 
olabilen, bugünden sonra artık bir dijital bağımlılık meselesini de gündemimize alıp bununla alakalı 
çalışma yapma gerçeğinin de farkındayız.

Bununla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sosyal medya çalışma grubumuz ile 7 gün 24 saat 
esasına dayalı bir faaliyetimiz de mevcut. Burada yapılan tespitler üzerine müdahale sürecinde 
BTK, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve RTÜK bu anlamdaki en 
önemli paydaşlarımızdandır. 2019 yılından bu yana bin 519 içeriğe müdahale etmişiz. Kurumlar arası 
iş birliğiyle çocuklar için zararlı olabilecek içeriklere müdahale ediliyor. Burada çocuğun gelişimini 
olumsuz etkileme, kişisel bilgilerin ifşası, istismar edildiği içerikler, ikincil örselenmesine sebep 
olabilecek içerikler ve çocuğun unutulma hakkının ihlali gibi başlıkları özellikle takip ediyor ve bu 
konudaki çalışmaları yürütüyoruz.”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, 84 milyonun 
kendini güven içinde hissedeceği, mutlu, refah 
içerisinde yaşayacağı bir topluma hizmet etmeyi 
amaçladıklarını vurguladı. Bakanlık olarak çocuklar 
ve kadınlar noktasında kendilerini rahatsız eden 
bazı durumların var olduğuna değinen Yanık, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sosyal medya platformlarında paylaşılan bir içeriğin 10 saniyede dünyanın her tarafında 
görüntülenmesi mümkün haldedir. Dolayısıyla erişimin hızı ve imkanı çok kolay. Zararlı içeriklerin 
çocuklara aynı hızla eriştiğini düşündüğümüzde bundan rahatsız olmamak ve bunun kaygısını 
duymamak mümkün değil. Sosyal medya platformları bütün hukuk normlarında, bütün kurallardan 
azade herkesin adeta bir agora meydanı gibi kullanabileceği platform olarak yorumlanıyor. Böyle 
olmadığı çok açık. Sosyal medyada da insanların kişilik hak ve özgürlüklerinin, kişilik haklarının 
olduğu, buralarda da kişilik haklarının ihlal edilmemesi gerektiği, buralarda da temel hak ve 
özgürlüklerin korunması gerektiği, buralarda da insanların ifade özgürlüğünün korunması ama 
ifade özgürlüğünün sınırlarının da çizilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Biz çocuklarla ve kadına yönelik şiddet, kadın haklarının korunması, kadınların güçlendirilmesi, 
kadınların sosyal, siyasal, ekonomik hayata katılımı gibi temel meselelerde geleceğe bir dil bırakma 
kaygısıyla hareket ediyor, yaptırım uygulama hakkına sahip kuruluşları harekete geçiriyoruz. Son 
zamanlarda ebeveynin çocuğu bir ticari ürün gibi pazarladığı sayfalar var. Bu bir istismardır, en iyi 
ihtimalle ihmaldir. Birini yakalıyoruz, kapattırıyoruz 10 dakika sonra yeni sayfa açıp paylaşımlarına 
devam ediyor. Burada asıl mesele bir farkındalık oluşturmak. Toplumun çocuğa, insana bakışını, bu 
anlamda yeni araçları nasıl kullanması gerektiği bilgisine sahip olması gerekiyor.”

“Ebeveynin çocuğu bir ticari ürün 
gibi pazarladığı sayfalar var”



Bakan Derya Yanık, 
Kronik Hastalara 
Elektrik Tüketim 

Desteğinden 
Yararlanma Şartlarını 

Esnettiklerinin 
Müjdesini Verdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yeni yapılan düzenleme ile Kronik Hastalara 
Elektrik Tüketim Desteğinden yararlanma şartlarını esnettiklerinin müjdesini vererek, 
“Evde bakım yardımı alanlar elektrik desteğinden faydalanamıyordu. Yeni yaptığımız 
düzenleme evde bakım yardımı alan engellilerimiz de bu elektrik desteğinden 
yararlanacak.” dedi

Bakan Derya Yanık, İhlas Haber Ajansı’na verdiği röportajda ihtiyaç sahibi hanelere verilen doğal gaz 
yardımı, kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağlı yaşamlarını sürdüren vatandaşlara yönelik verilen 
elektrik tüketim desteği ve evde bakım yardımı gibi birçok başlıkta Bakanlık tarafından yürütülen 
çalışmalara ilişkin detayları paylaştı.

Bakan Yanık, Kronik Hastalara Elektrik Tüketim Desteğinde yeni bir düzenleme yaptıklarını ve 
kapsamı genişlettiklerini belirterek, “Kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağlı yaşamlarını sürdüren 
vatandaşlarımıza elektrik tüketim desteği sağlıyoruz. Yeni yaptığımız düzenleme ile bu kapsamı 
genişletiyoruz. Eskiden evde bakım yardımı alanlar bu elektrik desteğinden faydalanamıyordu. 
Artık evde bakım yardımı alan engellilerimiz de bu elektrik desteğinden yararlanacak. Her hasta 
için normalde verdiğimiz elektrik tüketim desteğine ek aylık 150 kilovatsaatin karşılığı olan tutarda 
destek sağlayacağız” diye konuştu.

Bu yıl ilk kez verilen doğal gaz yardımının ikinci ödemesinde destek miktarının artırılmasına yönelik 
çalışmalarının olduğu bilgisini veren Bakan Yanık, “Destek miktarımızı ve yararlanıcı hane sayısını 
artıracak çalışmalar yürütüyoruz. Biz bu çalışmayı ilk yaparken yararlanıcı hane sayısını maksimum 
sayıda olacak şekilde planladık. 4 milyona kadar başvuruyu kaldırıyor. Şu ana kadar 230 bin hanemiz 
desteğimizden yararlandı. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor” dedi.

Bakan Yanık, Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açmasının ardından bin 129’u çocuk, 424’ü bakıcı olmak 
üzere toplamda bin 553 Ukraynalıyı Antalya, Muğla ve Sakarya’da misafir ettiklerini belirterek, 
“Süreci Dışişleri Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız ile koordineli bir biçimde yürütüyoruz. Biz 
bakanlık olarak bu çocuklarımıza bakım ve koruma hizmeti sağlamak üzere görev aldık. Psikososyal 
destek ve eğitim desteği sağlıyoruz. Temel ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz. Sosyal, kültürel, sportif 
faaliyetleri ile ilgili ihtiyaçlarını gideriyoruz. Şu an için kendi bakım kuruluşlarımızda sorumluluğunu 
üstlendiğimiz çocuklarımıza sağladığımız hizmetlerin benzerini Ukraynalı savaş mağduru çocuklara 
da temin etmeye gayret ediyoruz” diye konuştu.

Evde Bakım Desteği ve engelli vatandaşlara yapılan diğer yardımlarda bir takım ölçümleme 
farklarından kaynaklı mağduriyetler yaşanabildiğini ifade eden Bakan Yanık, “Engellilere yönelik 
yapılan yardımlardaki süreçler sadece Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülmüyor. 
Farklı bakanlıklarında görev ve sorumlulukları bulunuyor. Örneğin Sağlık Bakanlığı kişinin yüzde kaç 
engelli olduğunu tespit ediyor. Hangi engelli grubunun ne kadar destek alacağı ise yasalarla belirli. 
Biz o sosyal hizmeti sağladığımız için engelli vatandaşlarımızın talebi bizde toplanıyor. Biz aslında 
en son kısmında devreye giriyoruz. Engellilik tespiti ve sosyal yardımların ölçümlemesi ile ilgili bir 
takım eleştiriler var. Buralardaki bu problemleri giderecek çalışmaları yapıyoruz. Mümkün mertebe 
engelli vatandaşlarımızın hayatını daha kolaylaştıracak tespit ve daha hızlı hareket edecek bir süreci 
yönetmeye çalışıyoruz” dedi.

Engelli vatandaşlara yönelik hizmetlerin daha etkin ve hızlı bir şekilde sunulması için Ulusal Engelliler 
Veri Tabanı Sistemi’ni oluşturduklarını hatırlatan Bakan Yanık, bu önemli çalışmayla veri tabanı ile 
engellilere yönelik ayrıntılı verilerin oluşturulması için çalıştıklarını kaydetti.

Erken yaşta tespit edilen hastalıklarda çocukların sağlık hizmetlerine ulaşım kolaylığını sağlamak için 
Ulusal Erken Müdahale Programı’nı hayata geçirdiklerini söyleyen Bakan Yanık, “Böylece tedavi ve 
rehabilitasyon sürecini de erkene çekerek etkin ve daha sonuç odaklı hale getirmiş olacağız. Aileler 
sürece dahil edilmiş olacak. Aile destek programları ile bebek ve çocukların gelişimi açısından risklerin 
tespit edilmesi engellenmesi söz konusu olacak. Riskli aile ve riskli bebek haritaları çıkarılacak. Yeni 
doğan döneminden itibaren erken tanı ve müdahaleyle çok sayıda engellilik önlenmiş olacak” diye 
konuştu.

Bakan Yanık, hazırladıkları 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi ile engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak 
birçok çalışmalara imza atacaklarını belirtti. Bu doğrultuda Bakan Yanık, eğitim hakkına erişimi, toplumsal 
yaşama tam katılımı, karar alma süreçlerinde etkin olarak yer alması, özel gereksinim ihtiyacı olanların 
olabilecek en erken yaşta eğitime erişimi ve aile danışmanlığı gibi hizmetlerin sunulduğunu ifade etti.

“(Doğalgaz yardımı) Destek miktarını 
artıracak şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz”

“Bin 129’u çocuk toplam bin 553 Ukraynalının 
temel ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz”

“Engellilere yapılan yardımlarda farklı 
bakanlıkların görev ve sorumlulukları bulunuyor”

Çocuklar için Ulusal Erken Müdahale Programı



Bakan Yanık, Birinci Otizm Eylem Planı çerçevesinde farkındalık çalışmaları, kurumlar arası iş 
birliği, erken tanı tedavileri zincirinin kurulması, ailelere yönelik hizmetlerin geliştirilmesi, eğitsel 
değerlendirme, istihdam süreçleri, çalışma hayatı, sosyal hizmet, sosyal yardım, toplumsal yaşama 
katılım hedefleri, erken tanı tedavileri zincirinin kurulması ve otizm tarama-takip programı ortaya 
koydukları bilgisini verdi.

Bakan Yanık, Ankara’da bulunan çocuk evlerinde yetişen çocuklara Beni Fark Et Projesi ile otizm 
taraması başlattıklarını ve otizm ile mücadele ederken sivil toplum kuruluşları ile beraber çalıştıklarını 
ifade etti.

“2022-2025 Otizm Eylem Planı’nın ikincisini hazırladık” diyen Bakan Yanık, detayları şu şekilde 
paylaştı: “Otizm başlığını çalışırken hem sivil toplum kuruluşlarından hem de otizmli çocuğu olan 
ailelerle yaptığımız görüşmelerde; erken tanı, tedavi süreçleri, özel eğitim rehabilitasyon süreçlerinin 
planlanması ve bu çocukların sosyal hayatlarında olabildiği kadar akranları ile eşit bir biçimde bu 
erişimi sağlamaları öne çıktı. Biz de bunun için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Kurumlar arası iş 
birliği bu anlamda çok önemli. Nitekim Milli Eğitim Bakanlığımızla da çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 
Önümüzdeki süreçte iki bakanlık nezdinde özel eğitim ihtiyaçlarını karşılamak bakımından daha 
yoğun bir çalışmamız olacak.”

Geçtiğimiz yıl yapılan bin 798 liralık evde bakım yardımının bu yıl 2 bin 354 liraya çıktığını hatırlatan 
Yanık, “Hali hazırda 543 bin kişiye evde bakım yardımı yapıyoruz. 2022 yılının başından bu yana 
kadar toplam 6 milyar 25 milyon lira evde bakım yardımı yaptık. Engelli aylığımızda engel oranına 
göre aylık 865 lira ile bin 298 lira arasında değişiyor. 616 bin kişi engelli aylığı alıyor. 2021 yılında 
toplam 5 milyar lira ödeme yaptık” ifadelerini kullandı.

“Toplam 6 milyar 25 milyon lira evde 
bakım yardımı yaptık”

2021 yılında yapılan sosyal yardım 
miktarı 97,8 milyar TL

Bakan 
Derya Yanık, 

NTV Canlı 
Yayınına 

Katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı’ndan 
yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasını beklediklerini belirterek, “Hanelerin 
gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var. Aylık 450, 550, 600 olmak üzere üç 
segmentte destek vereceğiz.’’ dedi

Bakan Yanık, NTV’de katıldığı canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu, soruları 
yanıtladı.

Pınar Gültekin davasındaki karara ve haksız tahrik indirimine ilişkin Bakan Yanık, davanın henüz 
gerekçeli kararının çıkmadığını ama süre tutum dilekçelerini verdiklerini, gerekçeli karar çıktıktan 
sonra da ayrıntılı itirazlarını dosyaya sunacaklarını söyledi.

Bakan Yanık, Pınar Gültekin davasında bir tasarlama olduğunun çok açık olduğunu vurgulayarak, 
“Tasarlamanın olduğu bir ortamda haksız tahrik kararı veremezsiniz. Yani hukuken çok tartışmalı bir 
karardan bahsediyoruz.” diye konuştu.

Derya Yanık, “Bu davalar Pınar Gültekin’in, onun manevi hatırasının, ailesinin, hukukun cezalandırma 
yetkisiyle beraber manen tatmin olmasının yanında, mağdurun hakkını telafi edersiniz, tazmin 
edersiniz. Ama bir de bu işin kamuoyu tarafı vardır, toplum tarafı vardır. Toplumun da adalet 
duygusunun tatmin edilmesi gerekir. Sonra bir de caydırıcı etkisinin olması lazım. Bu haksız tahrik 
kararı hem toplumun adalet duygusunu, zaten Pınar Gültekin’in ailesi için yani adalet duygusunun 
zedelendiği çok açık ifadelerinden ama toplumun da adalet duygusu son derece zedelendi.” diye 
konuştu.

Sosyal yardımlara ilişkin 2021 yılında toplam sosyal yardım miktarlarının 97,8 milyar lira olduğunu belirten 
Bakan Yanık, “Buna dönemsel pandemi desteklerinin de dahil.Sosyal yardım faydalanıcılarının yüzde 78’i 
çocuk, engelli, yaşlı gibi sosyal yardım olmazsa hayatını istihdama katılarak sürdüremeyecek gruplar” dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı “Türkiye Aile Desteği Programı”na ilişkin Bakan 
Yanık, “Mevcut sosyal yardım yararlanıcıları yoksulluğun yanında başkaca dezavantajları da olan 
gruplar iken, bu paketle biz ekstra bir dezavantaja gerek kalmaksızın, sosyoekonomik düzeyi 
belirlenenin altında olan vatandaşlarımıza da sosyal yardım desteği sağlayacağız.” diye konuştu.

Bakan Yanık, “Türkiye Aile Destek Programı’ndan yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasını 
bekliyoruz. Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var. Aylık 450, 550, 600 lira olmak 
üzere üç segmentte destek vereceğiz. Yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişecek. Bunu 
12 ay boyunca süreli ve düzenli yapmış olacağız. Başvuruları inşallah 27 Haziran Pazartesi günü 
almaya başlayacağız.” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların başvurularını e-devlet üzerinden  yapabileceklerini aktaran Bakan Yanık, e-devlet 
uygulamasını kullanmayanların Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıflarına başvuru yapabileceğini 
kaydetti.

Bakan Yanık, sosyal yardım faydalanıcısı ailelere yönelik Anaokulu/ Ana sınıfı Desteğini başlattıklarını 
belirterek, “Millî Eğitim Bakanlığımızla bir protokol yaparak, 3294 sayılı kanun kapsamında sosyal 
yardım yararlanıcısı olan bütün ailelerin yapacakları tek şey çocuklarını anaokuluna kaydettirmek. 
Geri kalan her şeyi biz Milli Eğitim Bakanlığımızla birlikte takip ediyor ve işlemleri gerçekleştiriyoruz. 
Yılda 500 milyon lira kaynak ayırdık. 1 milyon çocuğa kadar anaokulu ve ana sınıfı giderlerini 
karşılamış olacağız.” şeklinde konuştu.

Derya Yanık, Bakanlık olarak elektrik ve ısınma yardımı yaptıklarını, ısınma yardımının da daha çok 
kömür yardımı şeklinde olduğunu, ancak ısınma desteğini doğal gaz olarak almak isteyen aileler 
varsa bunu doğal gaz olarak sağlayacaklarını anlattı.

Bunun altyapısını önemli ölçüde oluşturduklarını belirten Bakan Yanık, şunları dile getirdi:

“İlk ödemesini Mart-Nisan döneminde yaptık. İkinci ödemeyi Ekim-Kasımda yapacağız ve devam 
edeceğiz. Doğal gaz desteğinde Türkiye’de bir ısıl harita çıkardık. Yani soğuk bölgelere daha yüksek, 
daha az soğuk olan veya daha ılıman olan bölgelere daha düşük rakamlarda olmak üzere 450 ila 
1150 lira arasında doğal gaz desteklerimiz. Şu ana kadar yaklaşık 330 bin haneye 114 milyon lira 
civarında bir ödeme yaptık. Kişi faturasını PTT’ye götürüyor. Faturayla beraber biz oradan hemen 
onun hesabına ödemeyi yapmış oluyoruz. Doğal gazda da projeksiyonumuz, yaklaşık iki milyon 
haneye kadar bunu planlıyoruz.”

Bakan Yanık, sosyal yardım ihtiyaçları olan vatandaşların doğumundan ölümüne kadar hangi 
noktada sosyal desteğe ihtiyacı olursa o aşamada desteklenmesi konusunda bir projeksiyon 
geliştirdiklerini, bu kapsamda vefat yardımını da programa aldıklarını, 750 lira nakdi destek 
sağladıklarını, vatandaşların ölüm belgesi ile başvurarak bu desteği alabileceklerini anlattı.

“1 milyon çocuğa kadar anaokulu 
giderlerini karşılamış olacağız”

“330 bin haneye doğal gaz desteği 
yapıldı”

Bakan Derya 
Yanık

Sel Felaketinden 
Etkilenen 

Karabük’te 
İncelemelerde 

Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Batı Karadeniz Bölgesinde yaşanan yağışlar 
sonrasında sel felaketinden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması 
amacıyla Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak il Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıflarının (SYDV) hesaplarına beş yüz biner lira olmak üzere toplamda 2,5 
milyon lira nakdi destek gönderdiklerini bildirdi

Sel nedeniyle zarar gören yerlerde inceleme yapmak üzere Karabük’e intikal Bakan Yanık, Karabük 
Valiliğini ziyaret ederek, Valilik Toplantı Salonu’nda Karabük Valisi Fuat Gürel’den bilgi aldı.
Burada yaptığı açıklamalarda herkese geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Yanık, Bartın, Karabük, 
Kastamonu, Sinop ve Zonguldak merkezlerinde, bazı ilçelerde ve köylerde yoğun yağış durumuyla 
karşı karşıya olduklarını belirtti.

İlk günden itibaren ilgili birimler, Bakanlıklar olarak Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
önderliğinde çok yakından takip ettiklerini aktaran Bakan Yanık, dün Kabine Toplantısı’nda bakanların 
afet bölgelerinde yaptıkları çalışmaların bir değerlendirmesini yaptıklarını, yeni görevlendirmelerle 
de Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla saha çalışmalarına başladıklarını 
kaydetti.

Geçen yıl özellikle bu bölgede çok yoğun ve yıkıcı bir sel felaketiyle karşı karşıya kalındığını anımsatan 
Yanık, şöyle devam etti:

“Şükürler olsun o süreç içinde aldığımız tedbirlerin etkisiyle bu sefer can kaybı şu an yaşamadık, 
inşallah yaşamayız ama birkaç gün daha bu yağmurun devam edeceğini meteoroloji bize söylüyor. 
Bu çerçevede de bütün hazırlıklarımızı hem teknik anlamda hem lojistik anlamda sürdürüyoruz. 
Biraz önce Sayın Valimizden ve buradaki Koordinasyon Biriminden Karabük ile ilgili bilgileri aldık. 
Bizim arkadaşlarımız hem psikososyal destek ekibimiz hem sosyal yardımlar vakıf personeli 
arkadaşlarımız ilk andan itibaren sahadalar. Onlardan düzenli olarak bilgileri ve detayları alıyoruz, 
süreci takip ediyoruz.”



5 kente 2,5 milyon TL kaynak aktarıldı

“Hükümetimiz, vatandaşımızın her türlü 
ihtiyacını karşılamak için destekler sağlıyor”

“Hızlıca bu yaraları saracağız”

Bakanlık olarak ilk etapta Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, ve Zonguldak il Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakıflarının hesaplarına beş yüz biner lira, toplamda 2,5 milyon lira nakdi destek 
gönderdiklerini kaydeden Bakan Yanık, “Bunlar acil ihtiyaçların karşılanması için yaptığımız 
desteklerdir. Saha ekiplerimiz hasar tespitlerini, ihtiyaçları, tahliye edilmesi gereken yerleri 
veyahut tedbiren tahliye edilen yerleri tek tek tespit ediyorlar. Evlerini tahliye etmek zorunda kalan 
vatandaşlarımıza üç biner lira nakdi destek sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, SYDV’lerin gerekli çalışmaları yaptığına işaret ederek, süreci takip ederek ihtiyaç 
olduğunda da vatandaşa gerekli destekleri yapacaklarını aktardı.

Geçen sene de Kastamonu, Zonguldak ve Bartın’ın yağıştan etkilenen bölgeler olduğunu aktaran 
Bakan Yanık, şunları kaydetti:

“Hükümetimiz, vatandaşımızın her türlü ihtiyacını karşılamak için çok hızlı ve etkin tedbirler alıyor, 
destekler sağlıyor. Nitekim geçen yıl da o kadar yoğun ve sert geçen afete rağmen çok hızlıca 
yaralar sarıldı. Bu sene de inşallah aldığımız tedbirlerle hem bu afetin sonuçlarının etkisinin 
azaltılması anlamında hem de önleyici tedbirlerle inşallah önümüzdeki süreçte gerekli çalışmaları 
yapacağız. Devlet olarak ilgili tüm bakanlıklarımızla konunun takipçisiyiz. İnşallah hızlıca bu sıkıntıları 
gidereceğiz.”

Karadeniz Bölgesi’nin çok yağış alan ve yapısı itibarıyla oldukça zorlu bir coğrafya olduğunu 
vurgulayan Bakan Yanık, kalıcı çözümleri hayata geçireceklerinin altını çizdi.

Bakan Yanık, psikososyal destek ve sosyal yardımlar afet müdahale planı çerçevesinde, iki temel 
sorumlulukları bulunduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Son derece deneyimli ve birikimli bir ekip süreci kontrol ediyor. Onların koordinasyonunda ilgili 
tüm devlet kurum ve kuruluşları, STK’ler, gönüllü vatandaşlarımız ayrı ayrı bu süreçlerde yer alıyor. 
Ben sizlerin vesilesiyle hem kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personelimize hem sivil toplum 
gönüllülerimize, bu süreçte zarar gören vatandaşlarımızın yarasını sarmak için emek veren herkese 
ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bunlar bir görev olmanın yanı sıra aynı zamanda bir gönüllülük işidir. 
Sadece görev sahipliği ile yapılacak işler değildir. Birazdan sahaya da çıkacağız ve durumu yerinde 
göreceğiz. Bir balçık deryası içerisinde jandarmamızdan diğer birimlere kadar her birisi büyük bir 
emekle sıkıntıyı bertaraf etmiştir. O yüzden ben görev alan bütün arkadaşlarıma ayrı ayrı çok teşekkür 
ediyorum. Elimizden geleni yapacağız, yapıyoruz ve hızlıca bu yaraları saracağız. Geçmiş yıllarda da 
gösterdiğimiz gayret ve emek ortada. İnşallah bundan sonraki süreçte de ortaya koyacağız. Milletimizin 
karşı karşıya kaldığı sıkıntıyı gidermiş olacağız. Hepimize geçmiş olsun.”

“Arkadaşlarımız ihtiyaçları ilk dakikadan itibaren 
tespit ediyorlar”

Bakan Yanık, daha sonra beraberinde Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi 
Güneş, Belediye Başkanı Rafet Vergili ve diğer ilgililerle Yenice ilçesine geçti. Burada sağanaktan 
etkilenen esnafı ziyaret eden Bakan Yanık, geçmiş olsun dileklerini ileten iletti.

Yenice’de vatandaşlarla görüşerek, onların taleplerini dinleyen Bakan Yanık, Kaymakamlıkta 
yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Yanık, burada yaptığı açıklamada sel felaketinden en çok etkilenen ilçenin Yenice olduğunu 
hatırlatarak, “Olabildiğince geniş bir biçimde hasar gören bütün noktaları ziyaret etmek suretiyle 
vatandaşlarımızla bir araya geldik. Arkadaşlarımız ihtiyaçları ilk dakikadan itibaren tespit ediyorlar. 
Halihazırda psikososyal destek personel ve ASDEP ekibimiz olmak üzere Karabük’te 12, Bartın’da 
16, Kastamonu’da 47, Sinop’ta 8, Zonguldak’ta 10 olmak üzere toplamda 93 personelimiz şu anda 
afet bölgesinde sahada. İlk dakikadan itibaren gerekli psikososyal destek incelemelerini yapıyorlar. 
ASDEP personelimiz ile şu ana kadar da Karabük’te 235 vatandaşımıza ulaştık. Biz de bizzat 
yerinde vatandaşlarımızla buluşarak ihtiyaçları tespit ettik, gerekli mekanizmaları kurduk ve devam 
ettiriyoruz. Can kaybının olmaması çok önemli bir teselli kaynağı. Diğer hasarları da ihtiyaçları da 
çok hızlıca gidereceğiz. Hemen ilk elde hasar sebebiyle tahliye edilen vatandaşlarımıza 3’er bin lira 
nakit desteğini dağıtmaya başladık.”

Bakan Yanık, hasar tespitinden sonra da gerekli destekleri yine sağlayacaklarını, gerek sosyal 
yardımlar gerek psikososyal destek ekipleri, ASDEP personeli eliyle saha çalışmalarını bakanlık 
olarak yürüttüklerini anlattı.

Lojistikten ekipman ihtiyacına, iletişimden su teminine, elektrik kesintisinin giderilmesinden 
diğer gereksinimlere kadar hepsinin takip edildiğini vurgulayan Yanık, “Saha gözlemlerimizde çok 
büyük bir problemimiz yok. Su basan yerler çok kısa sürede temizlenecek durumda. Tüm kurum 
ve kuruluşlarımızla selin getirdiği birtakım kirin temizlenmesine, sokakların, iş yerlerinin ve evlerin 
temizlenmesine başladık. İletişim, lojistik desteği ve ulaşımda hiçbir ihtiyacımız kalmayacak şekilde 
hızlıca organize olup bunları temin etmeye başladık.” ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, bugün ve yarın için de bölgede yağış beklendiğini, bu sürecin de atlatılmasının 
ardından hızlıca bölgenin toparlanacağını belirtti.

Vatandaşlara uyarılarda da bulunan Bakan Yanık, “Vatandaşlarımızdan 2 gün bu süreci takip 
etmeleri, riskli olan yerlere lütfen girmemeleri konusunda arkadaşlarımız, kurumlarımız, 
muhtarlarımız camilerden düzenli olarak uyarı yapıyorlar. Hiçbir şey, hiçbir eşya, hiçbir mal bizim 
için bir vatandaşımızın canından daha değerli değil. O yüzden riskli binalara vatandaşlarımızın 
girmemelerini rica ediyoruz. Bunun çağrısını bir kez daha yapmış olalım.” dedi.



“Yeter ki onların canına bir şey olmasın”

Yanık, 2 günün ardından kentte yağışın azalmasının beklendiğine değinerek, şöyle konuştu:

“Biz temizlik, lojistik destek gibi asıl işlerimizi o zaman yapacağız. O yüzden vatandaşlarımız 
kendilerine temin ettiğimiz barınma mekanlarında barınsınlar. Bu 2 günü atladıktan sonra hızlıca 
sahaya dahil olacağız ve süreci başlatacağız. Bu arada bizim onlardan tek beklentimiz kendilerini 
riske etmemeleri. Barınacak yer, bakım iaşesi, yiyecek, içecek diğer tüm ihtiyaçların altyapısını biz 
zaten kurduk ve tedarik ediyoruz. Yeter ki onların canına bir şey olmasın. Sonrası Allah’ın izniyle 
kolay.” 
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Bakan Derya 
Yanık Babalar 

Günü’nde 81 İlden 
Gelen Merkez Ve 
İl Teşkilatlarında 
Görevli Personel 

İle Bir Araya Geldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, aile kurumunun daha da güçlenmesi için 
danışmanlık hizmetleri, aile eğitim programları gibi çalışmalar yaptıklarını belirterek, 
“Bütün babalardan ailelerimizin güçlenmesi, huzuru ve mutluluğu için bizimle iş birliği 
yapmalarını ve evlerini daha çok şenlendirmelerini diliyoruz.” dedi

Bakan Yanık, Bakanlık tarafından Başkent Öğretmenevinde, merkez ve il teşkilatlarında görevli 
personel için düzenlenen “Babalar Günü” programına katıldı.

Herkesin Babalar Günü’nü kutlayan Yanık, kişinin güven duygusunu babasından öğrendiğini, 
babayla kurulan bağın, ileri doğru adım atmada en büyük güç olduğunu söyledi. İnsanın bilişsel 
gelişimi açısından büyük bir topluluğun parçası olduğunu hissetmesinin, babanın çocukla kurduğu 
iletişimle başladığını aktaran Derya Yanık, “Anneden ayrı bir varlık olduğumuzu idrak etmek zaman 
alır. Kendi dışımızda kurduğumuz ilk bağ babamızladır ve bu bağ bizi büyük bir bütüne bağlar, 
ailemize, topluma ve dünyaya. Bu his bizi özgüvenli kılar, kendimize inancımızı besler. Bir insan 
anne ve babanın ortak çabasıyla fiziksel ve ruhsal var olma sürecini tamamlayıp olgunlaşabilir, 
sağlam bir kişilik yapısıyla toplumsal hayata katılabilir.” diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, ailelerin fikir ve gönül birliğiyle kurulduğunu, ailede birliğin 
esas olduğunu belirterek, “Fakat bu birliği oluşturan iki kişidir ve bu birlik içinde insan tek başınaysa 
aile eksik demektir. Şöyle bir düşünelim, işleyen, üreten, sürekli kullandığımız bütün uzuvlarımız çift 
yaratılmıştır.” dedi.

Evde annelerin yalnız bırakılmasının, ailedeki bütün sorumluluğu tek bir kişinin yüklenmesinin de 
hayatın dengelerini bozacağını ifade eden Yanık, şunları kaydetti:

“Babalar, aile için yalnızca maddi ihtiyaçları gideren, aileyi dışarıdan koruyan rollerle yetindiğinde ev 
içinde çocukların örnek alacağı, sevgi ve onaylanma ihtiyacını karşılayacağı kişi sayısı azalır. Bu da 
en çok gözümüzün nuru çocuklarımızın iyi yetişmesi için gerekli şartların sağlanmasına engel olur. 
Ailenin gücü, birbirine kenetlenmesine bağlıdır. Kenetlenmeyi sağlayan da aile üyelerinin iyi iletişim 
kurmasıdır. Bunun için de babaların daha çok evde, ailesiyle olması gerekir. Çocukları görmek, duymak, 
dinlemek, yaptıklarını takdir etmek, onların gelişim sürecinde çok belirleyici davranışlardır. Babasının 
gözüne girmek, onun kalbinde yer edinmek bütün çocukların kendilerini en değerli hissettikleri 
anlardandır. Bu değeri hissedemeyen kişiler, ileri yaşlarında dahi yetişkin bir insanın sahip olduğu 
psikolojik bütünlüğe erişememektedir. Hedeflerine ulaşan, kendini başarılı hisseden, çevresiyle iyi 
ilişkiler kuran birçok bireyin arkasında bu duyguları ona erken yaşlardan itibaren yaşatan yürekli ve 
güçlü bir baba vardır.”
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“Çocukları uykuda sevmekle yetinmeyin”

Aile içi sorunların çözümü için ücretsiz 
danışmanlık hizmetleri devam ediyor

İki yılda yaşanan afetlerde bin 835 
‘‘Kırmızı Yelekli’’ görev aldı

Aile bağlarının şifa olduğunu, yapılan araştırmalara göre, bir babanın evladına sunduğu maddi 
manevi bütün iyiliklerin, her ikisinin bedensel ve ruhsal sağlığı için önemli katkılar sağladığını söyleyen 
Derya Yanık, “Çocukları uykuda sevmekle yetinmeyin, onların muhteşem canlılığına katılın ki sizler 
de hayatın tadına varın. Göz ucuyla her sevincini annesiyle paylaşmaya hazır çocuklarınızı görüp 
mahzun olmamak için, alışılagelmiş kalıpların ötesine geçin. Aileniz için evin dışında gösterdiğiniz 
kahramanlıklarınızı eve geldiğinizde de sürdürün. Baba olmayı, eve gelince duvara asılan bir kılık 
değil, ömür boyu kuşanılan bir kimlik olarak düşünün.” tavsiyelerinde bulundu.

Bakanlık olarak ailelerin mutluluğu için “babalık eğitimlerini” önemsediklerinin altını çizen 
Yanık, babalık becerilerini geliştirmeye odaklanan bu eğitimlerin, babaları ev içinde aktif kılmayı 
hedeflediğini, babaların eşleri ve çocuklarıyla doğru ve etkili iletişim kurmalarına yönelik destek 
verdiğini anlattı.

Yanık, “Çocuklarıyla erken yaşlarda sağlam bağlar kuran babalar, onları ergenlik dönemindeki 
savrulmalardan da koruyabiliyor. Erkek çocuklara iyi bir eş ve baba olmaları için örnek oluyor, kız 
çocuklar için doğru eş seçimini sağlayacak ilhamlar veriyor. Toplumsal bir meselemiz olan kadına 
yönelik şiddetle mücadele konusunda da iyi baba örneklerinin belirleyici bir rolü olduğuna inanıyoruz. 
Eşine ve çocuklarına değer veren babaların ailelerinde sağladığı huzurun, bütün toplumuza örnek 
olmasını diliyoruz.” şeklinde konuştu.

Derya Yanık, 2013’ten beri sürdürdükleri, Aile Eğitim Programları kapsamındaki eğitimlerde, aile 
üyelerinin birbirinden uzaklaşmasını önlemeye ve yeniden birlik beraberlikten keyif almaya yönelik 
mesajların ağırlık kazandığını dile getirdi.

Aile üyelerinin sorun çözme kapasitelerinin artırılması, kaynakların etkin kullanımının öğrenilmesi 
gibi başlıklar altında, ailelerin mutlu yaşama becerilerinin desteklenmesinin hedeflendiğini anlatan 
Bakan Yanık, “2013 yılından bugüne kadar yaklaşık 2,5 milyon vatandaşımız eğitimlerimizden 
yararlanmıştır. Ülke çapında devam eden eğitimlerimiz, tüm İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Hizmet 
Merkezlerimizde ücretsiz veriliyor.” bilgisini paylaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, aile içi sorunların çözümü için danışmanlık hizmetlerine de 
devam ettiklerini belirterek, “Eşler arası ilişki, ebeveyn çocuk ilişkisi, bireysel terapi gibi alanlarda 
ücretsiz hizmet veriyoruz. 2012 yılından bugüne kadar yaklaşık 81 bin vatandaşımıza ulaşmış 
durumdayız.” dedi.

Bakanlık olarak, “aile odaklı” politikaları ve düzenlenen eğitimlerle her zaman ailelerin yanında 
olduklarını ifade eden Derya Yanık, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bütün babalardan, 
ailelerimizin güçlenmesi, huzuru ve mutluluğu için bizimle iş birliği yapmalarını ve evlerini daha çok 
şenlendirmelerini diliyoruz.” diye konuştu.

‘‘Kırmızı 
Yelekliler’’ 2 Yıl 

İçinde Yaşanan 
Afetlerde 

Yaklaşık 31 Bin 
Kişiye Destek 

Oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yer alan ‘‘Kırmızı Yelekliler’’, yangın, sel gibi 
afetlerin ardından afetzedelere psikososyal destek veriyor. Bu doğrultuda çalışmalarını 
sürdüren ‘‘Kırmızı Yelekliler’’, geçen yıldan bu yana 1.835 personelle sahada toplam 31 
bin 74 kişiye ulaştı

Afetin etkilerini ortadan kaldırmak için saha çalışması yapan psikososyal destek grupları, afet 
bölgelerinde her yaştan afetzedeye ulaşarak ihtiyaçları belirliyor.

Afetin ilk yıkıcı etkisi ortadan kalkar kalkmaz kırmızı yelekliler sahaya giriyor ve ihtiyaç analizi yapıyor. 
İhtiyaç analizi, temel gıda ihtiyacından, barınma ve güvenliğe kadar pek çok alanı kapsıyor. Yiyecek, 
su ve ilaç temininden kıyafete, çadırdan ısınmaya kadar her konuda ihtiyaçları belirleyip temini için 
harekete geçen kırmızı yelekliler, aynı zamanda afetzedelere psikolojik ilk yardım sağlanması için 
de devreye giriyor.

Psikososyal destek personeli, afetzede vatandaşlar ve çocuklarla birebir konuşarak onların afet 
travmasını atlatmasına yardımcı oluyor.

Bakanlığa bağlı afet ve acil durumlarda psikososyal destek çalışmalarında kullanılmak üzere hazırda 
3 mobil Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) ve 1 mobil koordinasyon tırı bulunuyor.

Geçen yıl, sel ve yangın başta olmak üzere yaşanan afetlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 
bağlı çalışan 1722 personelle, 9 bin 842 hanede, 30 bin 414 kişiye ulaşıldı.

Bu yıl Ankara’nın Akyurt ilçesinde yaşanan sel afetinde 63 personel 186 hanede 400 kişiye ve 
Marmaris’teki yangınında ise şu ana kadar 50 personel 114 hanede, 260 kişiye psikososyal destek 
verdi.
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Tahliye edilen 131 haneye 3’er bin liralık 
destek

Öte yandan, Marmaris’teki orman yangınlarından etkilenen hanelere ayni ve nakdi yardımlarda da 
bulunuldu.

Bakanlığın Marmaris ilçesinde ayni bağış deposu ve personeli hazır olurken, yangınla mücadele 
eden personelin temel ihtiyaçları karşılandı. Bu kapsamda bölgede yangına karşı mücadele eden 
personele dağıtılmak üzere 6 bin 794 çorap, tişört, yanmaz ayakkabı, kafa lambası gibi ayni yardımlar, 
Muğla AFAD İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Bakanlık tarafından yangından etkilenerek tahliye edilen 131 haneye yönelik 393 bin lira bütçe tahsis 
edildi. Bu doğrultuda 3 bin liralık nakdi ödemeler yapılarak, haneler acil ve temel ihtiyaç kapsamında 
desteklendi.

Aile ve Toplum 
Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü 
Tarafından Sosyal 
Hizmet Merkezleri 

Yönetmelik Çalıştayı 
Gerçekleştirildi

Sosyal Hizmet Merkezleri (SHM) Yönetmelik Çalıştayı, Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmelik 
Taslağının değerlendirilerek düzenlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla akademisyenlerin, 
Genel Müdürlük yöneticilerinin ve uzmanlarının, Bakanlık 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’in 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. 4 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.

Gruplar çalışmalarını tamamladıktan sonra Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Cem 
Uraldı’nın başkanlık ettiği oturumda sunumlarını yaptı. Akabinde, UraldI tarafından katılımcıların 
görüş ve önerilerinin alındığı ve ayrıca soru-cevap kısmının olduğu bir oturum yapıldı. Çalıştay, 
son değerlendirme toplantısı ve katılım belgelerinin dağıtımının ardından. Cem Uraldı’nın kapanış 
konuşmalarıyla tamamlandı.
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Aile 
Danışmanlığı 

Süpervizyon 
Eğitim 

Programı 
Tamamlandı

Aile Eğitim 
Programı 

(AEP) İçerik 
Hazırlama Ve 

Değerlendirme 
Çalıştayı Yapıldı

Aile danışmanlığı hizmet kalitesinin artırılması ve aile danışmanlığı hizmeti sunan 
meslek elemanlarının yetkinlik ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla 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 alanında uzman eğiticiler tarafından Antalya’da 
gerçekleştirildi

FRIT II-SOHEP Sosyal Hizmetlere Erişimin Artırılması Projesi kapsamında “Aile Eğitim 
Programı (AEP) İçerik Hazırlama ve Değerlendirme Çalıştayı” Ankara’da gerçekleştirildi.

Eğitimle; danışma sürecini başlatma, danışma amaçları oluşturma, vakaya uygun kuram ve 
teknik seçme, uygulama ve danışma sürecini etkin şekilde sonlandırma becerilerini geliştirmek 
hedeflenmiş olup; katılımcılara aile danışmanlığı temel beceri ve tekniklerini, bilimsel bir çerçevede 
aktararak, birey ve ailenin yaşamını iyileştirmeyi sağlayacak uygulamalar için temel aile danışmanlığı 
kuramlarına ve müdahale tekniklerine ilişkin bilgiler aktarıldı. Eğitim sonunda katılımcılara Katılım 
Belgeleri takdim edildi. 

Üç gün süren Çalıştaya Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Cem Uraldı, Daire Başkanları, 
Ankara Üniversitesinin ilgili bölümlerinden akademisyenler, Bakanlık taşra ve merkez teşkilatında 
görevli alanında uzman personel ile SOHEP ekibi katıldı.

Açılış konuşması ve alanında uzman akademisyenlerin sunumu ile başlayan çalıştayda; iletişim, 
medya, sağlık, iktisat, hukuk vb. içerik incelemeleri üzerinde çalışılarak konu güncelleme 
gereksinimleri tartışıldı. Grup çalışması şeklinde gerçekleşen çalıştayın son günü, grupların üç 
gün boyunca konuları ile ilgili ortaya koydukları çalışma ve önerileri alınarak değerlendirmelerde 
bulunuldu. 
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Afet ve Acil 
Durumlarda 
Psikososyal 

Destek Temel 
Düzey Müdahale 
Eğitim Programı 

Ankara’da 
Başladı

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile UNICEF iş birliğinde Eğitim ve Yayın Dairesi 
Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal 
Destek Temel Düzey Müdahale Eğitim Programı Ankara’da başladı

Türkiye Afet Müdahale Planı’na (TAMP) göre afetlerde psikososyal destek hizmetlerinin 
uygulanmasından ve koordinasyonundan sorumlu olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sahada 
çalışan personelin mesleki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla eğitim programları düzenlemeye 
devam ediyor.

Bu kapsamda “Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Temel Düzey Müdahale Eğitim Programı” 
afet sahasında uzman kamu eğiticileri ve akademisyenlerin de katılımıyla gerçekleştirilmesi 
planlanıyor. Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Şuayip Tunçal’ın açılış konuşmasını 
yaptığı eğitimin ilk aşaması, 65 ilden 82 meslek elemanının katılımıyla gerçekleştirildi.

Eğitimin içeriğinde Ulusal Afet Yapılanması, Yerel Planlar, Psikososyal Müdahalenin İlkeleri, 
Kurumlararası İş Birliği, Psikolojik İlk Yardım, Psikoeğitim ve Ruhsal Travma gibi konular yer alırken 
programın tatbikat ile sonlandırılması hedefleniyor. İlk olarak 2018-2019 yıllarında düzenlenen Afet 
ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Eğitici Yetiştirme Programı, zaman içerisinde geliştirilerek 
standart hale getirildi ve eğitici yetiştirilmeye başlandı. 

ROMSİD 
Projesi 

Kapasite 
Geliştirme 
Eğitimleri 

Tamamlandı

Roman Strateji Belgesi için Etkili Bir İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Mekanizması 
Kurulması (ROMSİD) Projesi kapsamındaki Merkezi ve Yerel Düzey 4. Tur Eğitim Programı 
ile birlikte projenin eğitimleri tamamlandı

Dördüncü ve son tur olan yerel düzey eğitim, Edirne’de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve İŞKUR’un yerel düzey temsilcileri ile gerçekleştirildi. Merkezi düzey 
4. Tur eğitim ise Ankara’da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR ve Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcileri ile yapıldı.

Yapılan merkezi ve yerel düzey eğitimler kapsamında, dört tur olarak planlanan kapasite geliştirme 
eğitimleri ile izleme, değerlendirme ve raporlama konularında temel bilgiler verildi. Bununla 
birlikte, geliştirilecek İzleme ve Değerlendirme çerçevesinin ayrıntıları ve Bilişim Teknolojisi tabanlı 
bilgi sisteminin kullanımına ilişkin bilgilendirmeler yapıldı. Teorik bilgilerin yanında kamu kurum 
personellerinin konuya hâkim olmaları adına her aşamada grup çalışmaları yapılarak konunun 
pekişmesi sağlandı. Eğitimin son günü, İzleme ve Değerlendirme raporunun yazımı hakkında bilgi 
verildikten sonra grup çalışmaları ve raporların sunumu ile eğitimler tamamlandı. 
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Çocuk
Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
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Çocuklar 
İçin İş 
Birliği 

Protokolü 
İmzalandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, İçişleri Bakanı Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Özer 
ile Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Şahin “Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine 
İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü” 
imzaladı. Bakan Yanık, “Çocuklarımızın eğitim süreçlerinin güvenliğini sağlamak üzere 
onların her türlü suç ve zararlı alışkanlıktan uzak tutulmasına ve korunmasına yönelik 
önemli bir iş birliğini başlatıyoruz.” dedi

Dikmen Polis Müzesi Konferans Salonu’nda düzenlenen protokol imza töreninde konuşma yapan 
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 85 milyonluk Türkiye nüfusunun yaklaşık 24 milyonunun 
18 yaş altında olduğuna işaret etti. Bakan Yanık, “Çocuklarımız ve gençlerimiz Türkiye’nin geleceğini 
üzerine kuracağımız bir hazine olarak karşımızda duruyor.” ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, şöyle devam etti:

“Çocuklar ve gençler ile ilgili hiçbir meseleyi herhangi bir şekilde ihmal etme, hafife alma ve erteleme 
şansına sahip değiliz. Böyle bir lüksümüz yok. Tarihe karşı böyle bir sorumluluğu taşıyoruz. Dolayısıyla 
konunun tarafları olarak üç Bakanlık ve Belediyeler Birliğimiz, bütün kurum ve kuruluşlarımızın bu 
işin bir tarafında paydaş olduğu tartışmasız.”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ana çalışma alanının desteğe ve yardıma ihtiyacı duyan 
dezavantajlı kesimler olduğuna işaret eden Bakan Yanık, “Farklı bir ifadeyle pozitif ayrımcılığa ihtiyaç 
duyan kesimler. Bu grupların başında da çocuklarımız geliyor. Bizim çocuğa bakış açımız, 20 yıldır 
çocuklarla ilgili yaptığımız hizmetlerde çocukları insanlığın bize emaneti olarak kabul ediyoruz. Tek 
bir ölçümüz var, çocuğun üstün yararını korumak. Bütün çalışmalarımızda çocuğun üstün yararını 
gözeterek hizmet üretiyoruz. Çalıştığımız her dezavantajlı grupta merkeze aldığımız aile odaklı 
hizmet politikalarımızla, ailenin en kıymetli bireyleri olan çocuklarımıza sağlıklı, huzurlu ve güvenli 
bir yaşam alanı sunmak için çalışıyoruz.

“Çok sayıda çocuğumuzun 
hayatına dokunduk”
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Bu doğrultuda, ihtiyaca göre kurumsal düzenlemelere gitmeye ve çocuklarımıza destek olmak için 
birçok farklı hizmet modelleri geliştirmeye gayret ediyoruz. Gerek kamu gerekse özel sektörle iş 
birliği halinde yürüttüğümüz projelerle çok sayıda çocuğumuzun hayatına dokunduk, dokunmaya 
da devam ediyoruz.”

Bakanlığın sunduğu Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti ile çocuklara fırsat eşitliği sunulmasının 
amaçlandığını dile getiren Bakan Yanık, ayrıca kurum bakımına ihtiyaç duyan çocuklara yönelik 
hizmet modelleri uygulandığını anlattı. Bunlardan birinin koruyucu aile hizmeti olduğunu belirten 
Bakan Yanık, “Koruyucu aile hizmeti, Sayın Hanımefendi Emine Erdoğan’ın himayesinde son 
yıllarda çok öne çıkmış, çok önemli bir eksiği tamamlamış bir hizmet. Geçtiğimiz yıl 30 Haziran’ı 
Koruyucu Aile Günü ilan ettik. İnşallah pandemi sonrasında koruyucu ailelik ile ilgili çalışmalarımıza 
hız vereceğiz. Bizim milletimiz bir şeye inandığı zaman şefkat ırmağına dönüşüyor. Koruyucu aile 
örneklerinde yüzde 60’ın üzerinde ailelerimizin kendi biyolojik çocukları var. Çocuğu olmadığı için 
koruyucu aile olmuş değil. Her birisi koruyucu aile oldukları çocuğu hayatın merkezine yerleştiriyor.” 
ifadelerini kullandı.

Bugün imza atılacak protokole ilişkin bilgi veren Bakan Yanık, şunları kaydetti:

“Çocuklarımızın geleceği adına bir araya geldiğimiz bu toplantı öncesinde son derece detaylı ve 
titiz çalışmalar yapıldı. Çocuklarımıza ulaşmak, onlara güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamı ve sosyal 
çevre oluşturmak, onları hayata hazırlamak için devletimizin tüm imkanlarını hep birlikte bütün 
kurum ve kuruluşlar, bakanlıklar, yerel yönetimler olarak seferber ediyoruz.

Risk altında bulunan çocuklarımıza ulaşmak için oluşturduğumuz mobil ekiplerimiz, sokak çalışmaları 
ve okul ziyaretleri yaparak koruyucu ve önleyici hizmetler yürütüyorlar. Risk altında bulunduğu 
değerlendirilen çocuklarla ilgili sosyal inceleme sonucuna göre, uygun sosyal hizmet müdahaleleri 
oluşturuyoruz.”

Bakan Yanık, ülke genelinde mobil ekiplerin 11 bin 391 okula 12 bin 35 ziyaret gerçekleştirdiğini, 
riskli olduğu değerlendirilen 36 bin 67 çocukla ve 24 bin 366 aile ile görüşüldüğünü bildirdi. Bakan 
Yanık, “Bugün de burada çocuklarımızın eğitim süreçlerinin güvenliğini sağlamak üzere onların her 
türlü suç ve zararlı alışkanlıktan uzak tutulmasına ve korunmasına yönelik önemli bir iş birliğini 
başlatıyoruz. Bakanlıklarımız arası koordinasyonumuzu pekiştirmek için hazırladığımız protokolü 
imzalayacağız. Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Millî Eğitim Bakanlığımız ve Türkiye Belediyeler 
Birliği arasında imzalanan bu protokol ile koordinasyon ve iş birliği içinde koruyucu ve önleyici 
tedbirleri birlikte alacağız. Eğitimlerle çocuklarımızın bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki yönden 
nitelikli bireyler olarak yetişmeleri için çalışmalarımızı sürdürmüş olacağız.

“Tüm imkanları seferber ediyoruz”

“Mobil ekipler 36 bin çocuk ve 24 bin 
aile ile görüştü”

Eğitim ve güvenlik,  yabancı uyruklu çocuklara verilecek eğitim ve hizmetler, erken yaşta 
evlendirilmelerinin önlenmesi,  okul devamlılığının sağlanması, koruyucu ve önleyici hizmetler, 
sosyal faaliyetler ve sportif etkinlikler, kültürel programlar, bilinçlendirme ve farkındalık kazandırma 
programları gibi çeşitli başlıklardan oluşan bu protokolümüzün çocuklarımıza, gençlerimize, 
toplumumuza, milletimize hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni ediyoruz. Bunun için 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Bakan Yanık, protokol kapsamında tüm illerde mobil ekiplerle okul eşleşmeleri yapılacağını, okul 
rehberlik birimlerince bildirilen çocuklara ilişkin mobil ekiplerin özel çalışmalar yürüteceğini vurguladı. 
Bakan Yanık, “Hızlı ve yerinde çözümleri 81 ilimizde bildirilen tüm çocuklarımıza ulaştıracağız.” dedi.
Dezavantajlı çocukların okula devam etmelerini sağlamak amacıyla mesleki çalışmalar 
gerçekleştirileceğini aktaran Bakan Yanık, şunları kaydetti:

“Gerektiği takdirde çocuklar ve ailelerini uygun sosyal hizmet modellerine yönlendireceğiz. 
Sosyal hizmet müdahalesinde bulunduğumuz çocuklar ve ailelerine ilişkin bilinçlendirme ve 
izleme çalışmaları yaparak süreci düzenli takip edeceğiz, ihtiyaca göre yeni süreç planlamaları da 
geliştireceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da sıklıkla ifade ettiği gibi, ülke olarak bizim en kıymetli sermayemiz 
insan sermayemiz, nitelikli insan gücümüz. Çocuklarımız bu anlamda bizim geleceğe yönelik en 
kıymetli varlıklarımızdır. Her birinin iyi bir eğitim alması, sağlıklı bir sosyal çevrede büyümesi, topluma 
fayda üretecek biçimde yetişkinliğe adım atması için elimizden geleni yapmakla yükümlüyüz.
Çünkü geleceğin Türkiye’sini onlar inşa edecekler, dünyanın daha yaşanabilir bir dünya olması 
için onlar çalışacaklar. Bizler de onlara bütün bunları gerçekleştirebilmeleri için fırsatlar sunacak, 
böylelikle yollarını açmış olacağız.”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Eğitim Bakanı Özer ile TBB Başkanı Fatma Şahin’in de 
konuşma yaptığı törende, konuşmaların ardından protokole imza atıldı.
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Bakan Derya 
Yanık

Çanakkale’de 
Çocuk Hakları 

Sokağı’nın 
Açılışına 

Katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Derya Yanık, “Hayata merhaba diyen her çocuğun 
kulağına ezan okunur ve güzel bir isim verilir. O çocuk ailesine göz aydınlığı ve umut 
olur. Onların iyi yetişmeleri, ahlaklı, dürüst, faydalı ve çalışkan insanlar olarak hayata 
katılmaları, bizim en büyük zenginliğimizdir.” dedi

Bakan Derya Yanık, Çanakkale’deki Anadolu Hamidiye Tabyalarında oluşturulan “Çocuk Hakları 
Sokağı’nın açılışı ve Çocuk Buluşması etkinliğine katıldı.

Törene katılan çocukların neşesini ve heyecanını görmenin kendisini çok mutlu ettiğini belirten 
Bakan Yanık, “Çocuk Hakları Sokağı, çocukların ilgisine çok mazhar olacak. Bugün, büyük ve güçlü 
Türkiye’nin doğuşuna şahitlik eden, bütün zorluklara karşı kale gibi duran şehrimiz, Çanakkale’mizde 
bir arada olmanın mutluluğu içindeyiz. Çanakkale’ye layık özel bir projeyi hayata geçireceğiz.” diye 
konuştu.

Bakan Yanık, Çocuk Hakları Sokağı’nın Çanakkale’deki tabyaların bulunduğu mekânda açılmasının 
bir tesadüf olmadığını hatırlattı. Her zaman geçmişten geleceğe uzanan bir köprüyü kurmanın 
hedefinde olduklarına işaret eden Yanık, şöyle devam etti:

“Geçmişimizden, tarihimizden aldığımız güçle, şehitlerimizin maneviyatından aldığımız güçle 
geleceği kurma arzusunda olduğumuzu hep söyledik. Geleceği ifade eden çocukların işte bu 
tabyalarda Çocuk Hakları Sokağı’nı kurmak, geçmiş ile geleceği tekrar birleştirmek arzumuzun 
o sürekliliğini sağlamak, tarihimizden aldığımız büyük birikimi geleceğe taşımak arzumuzun bir 
yansımadır. Çocuklarımız, hem ailelerimizin hem de bizim göz bebeğimiz. Hayata merhaba diyen her 
çocuğun kulağına ezan okunur ve güzel bir isim verilir. O çocuk ailesine göz aydınlığı ve umut olur. 
Onların iyi yetişmeleri, ahlaklı, dürüst, faydalı ve çalışkan insanlar olarak hayata katılmaları, bizim en 
büyük zenginliğimizdir. Biz, bu zenginliği korumak ve çoğaltmak için sürekli çalışıyor, yeni politikalar 
ve bakış açıları geliştiriyoruz. Oluşturduğumuz Çocuk Danışma Kurulumuz bu çalışmalarımızın 
bir ürünü. Danışma Kurulumuzla, çocuklarımızın yüksek yararı için yine onların sözlerine kulak 
veriyoruz. Bu amaç doğrultusunda iki gündür burada toplantılar gerçekleştiriyor, yeni döneme dair 
yol haritalarımızı güncelliyoruz.”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye’nin de katıldığı BM Çocuk Haklarına Dair 
Sözleşme gereği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak 81 ilde Çocuk Hakları İl Çocuk 

“İlk hedefimiz çocuklar”

“Çocuk işçiliği ile mücadele ediyoruz”

Komitelerini kurduklarını belirterek, bu komitelerde çocukları ilgilendiren her konuda onların duygu 
ve düşüncelerini dinlediklerini ve görüşlerini aldıklarını anlattı.

Bu sayede çocukların kişilik gelişimlerinin ve kendilerini ifade etme becerilerinin güçlenmesini 
sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Yanık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bununla birlikte çocuğun bütün haklarının korunması ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi çocuğa dair 
sosyal politikalarımızın temelini oluşturmaktadır. Bakanlığımız çocuklara yönelik hizmet politikalarını, 
yine onların en üstün yararı doğrultusunda aile odaklı yaklaşım önceliğiyle belirlemektedir. Çocukların 
şefkat ve merhametle beslendikleri, güven duyarak güç kazandıkları bir ortamda büyümelerini 
sağlamak, çocuk bakım ve koruma hizmetlerimizin temel ilkesidir. Bu doğrultuda çocuklarımızın 
aileleri yanında desteklendiği, her türlü eğitim, sosyal-kültürel ve sportif faaliyetlere katılmaları için 
teşvik edildiği sosyal ekonomik destek yani SED hizmetimizi sürdürmekteyiz.”

Bakan Yanık, Bakanlık olarak ilk hedeflerinin çocuklar olduğunu dile getirerek, konuşmasına şöyle 
devam etti:

“Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak çocuk refahı, çocuk koruma hizmetleri, hassas koşullar 
altındaki çocukların desteklenmesi, çocuk işçiliğinin ve erken yaşta evliliklerin önlenmesi konularında 
da birçok çalışma yapıyoruz. Bu çalışmalarımız, Türkiye’de Çocuk Haklarının Desteklenmesi, 
Özne Çocuk isimli yeni bir projeyle devam ediyor. Bugünkü Çocuk Hakları Sokağı’mızın açılışı, bu 
projemizin de ilk etkinliği oluyor. Bugün, aynı zamanda 12 Haziran Çocuk İşçiliği İle Mücadele Günü. 
Çocuk haklarını korumanın çocuk işçiliğiyle mücadele etmeyi gerekli kıldığını hatırlatmak için bu 
anıtsal sokağımızı bu özel günde açmayı anlamlı buluyoruz. Sokağımız, çocuk hakları alanında 
farkındalık oluşturmak ve çocuklarımızı bilinçlendirmek için çeşitli görseller ve çocukların farklı 
gelişim dönemlerine uygun oyuncaklar kullanılarak hazırlandı.”

2017’de Çocuk İşçiliği İle Mücadele Ulusal Programı’nı hazırladıklarını ve uygulanmaya başladıklarını 
ifade eden Yanık, 2018 yılının “Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı” olarak ilan edilmesiyle de konuya 
ilişkin çalışmaların ivme kazandığını ve tam bir seferberlik haline dönüştüğünü belirtti.

2021’de ise çocuk işçiliği ile mücadele konusunun Bakanlıklarının “Temel Politika ve Önceliklerimiz 
Programı”nda yer aldığını kaydeden Bakan Yanık, “Çocuklara yaşlarının ötesinde sorumluluklar 
yüklenmesine engel olmak ve onlara iyi eğitim alabilecekleri imkanlar sunmak, ulusal kalkınma 
planlarımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Çocuklar, evi geçindirmesi gereken yaşa, olgunluğa ve 
sorumluluğa sahip değildir. Bunu çocuklara yüklemek sağlıklı bir yetişkin olmasını engellemek 
demektir. Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programında, İl Çocuk Hakları Komitelerinde çocuk 
işçiliği ile mücadele konusunun özel olarak ele alınması gerektiği vurgulanmaktadır. Tüm Türkiye’ye 
yayılmış Çocuk Hakları İl Komiteleri ile her yıl 12 Haziran’da Çocuk İşçiliği ile Mücadelenin önemine 
dikkat çeken faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, ülkemizdeki 
bütün çocuklarımızın mutluluğu için ihtiyaca göre kurumsal düzenlemelere gitmeye ve çocuklarımıza 
destek olmaya kararlıyız.” dedi.



“Mobil ekiplerle risk altındaki
çocuklara ulaşıyoruz”

81 ilde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı mobil ekiplerle, risk altındaki çocuklara ulaştıklarını 
anlatan Yanık, “Çocukların, ihtiyaçları olan temel hizmetlere yönlendirilmesini sağlıyoruz. Ayrıca 
eğitim çağında olduğu halde okula devam edemeyen çocukları eğitim-öğretim sürecine yeniden 
dahil ediyoruz. Örgün eğitim çağını tamamlamış çocuklarımızı ise mesleki eğitim alanlarına 
yönlendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Derya Yanık:
“SED’den yararlanan 

çocuklarımız için 
ailelerin hesaplarına 

haziranda toplam 
238 milyon TL 

yatırdık” 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal ve Ekonomik Destek ’ten (SED) 
yararlanan çocuklar için ailelerin hesaplarına haziranda toplam 238 milyon TL 
yatırıldığını bildirdi

Bakan Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, çocukların temel ihtiyaçlarının ve okul 
masraflarının karşılanması için ihtiyaç sahibi ailelere Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti 
sunduğunu belirtti. Böylece ekonomik gerekçelerle aile bütünlüğünün bozulmasının önüne 
geçilerek çocukların aileleri yanında büyümesinin hedeflendiğini dile getiren Bakan Yanık, SED’den 
yararlanan her bir çocuk için aylık ortalama 1650 TL destek sağlandığını kaydetti.

Bakan Yanık, “Sosyal ve Ekonomik Destek ‘ten (SED) yararlanan çocuklarımız için ailelerin hesaplarına 
haziranda toplam 238 milyon TL yatırdık.” ifadelerini kullandı.

SED’den yararlanan çocuklarının ayrıca sosyal ve kültürel etkinliklerle de desteklendiğini belirten 
Bakan Yanık, şunları kaydetti:

“SED Hizmetinin Etkinliğinin Artırılması projemiz (Okul Destek Projesi) ile çocuklarımız için tarihi 
mekanlara geziler, müze ziyaretleri, doğa sporları gibi etkinlikler organize ediyoruz. Yetenekleri ve 
ilgileri doğrultusunda sanatsal ve sportif kurslara katılmalarını sağlıyoruz. Çevre temizliği, ağaç 
dikimi, yaşlı ve engelli gibi özel grupta bulunan kişilerle bir araya gelebilecekleri, bilinç ve farkındalık 
oluşturan sosyal sorumluluk çalışmalarıyla onların sosyal hayata katılmalarına ortam yaratıyoruz.”

Bakan Yanık, SED hizmetinden 147 bin çocuğun yararlandığını belirtti.
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Türkiye’nin 
Çocuk 
Profili 

Çıkarılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinesinde yürütülen ve eğitim, sağlık, çevre, 
kültür gibi birçok konuda 0-18 yaş aralığındaki çocukların içinde bulundukları koşulların 
tespit edilmesini amaçlayan Türkiye Çocuk Araştırması’nın pilot çalışmalarına başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinesinde, çocukların profilini ortaya koymaya yönelik 
Türkiye Çocuk Araştırması’nın pilot çalışmaları başlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumuyla işbirliğiyle yürütülen 
“Türkiye Çocuk Araştırması” İstanbul ve Şanlıurfa’da yapılıyor. Pilot illerdeki araştırma süresi 30 
Haziran-7 Temmuz 2022 olarak belirlendi.

Marmara Üniversitesi tarafından eğitim verilen anketörler, araştırma kapsamında belirlenen haneleri 
ziyaret ederek hazırlanan soruları yöneltecek.

Araştırma kapsamında eğitim, sağlık, konut, çevre, kültür ve benzeri birçok konuda 0-18 yaş 
grubundaki çocukların içinde bulundukları koşulları tespit etmeye yönelik sorularla Türkiye’nin çocuk 
profilinin çıkarılması amaçlanıyor. Araştırmadan elde edilecek verilerin çocuklar için geliştirilecek 
politika ve hizmetlerde kullanılması hedefleniyor.

Pilot araştırmadan sonra tüm illerde saha çalışmalarına geçilecek. Türkiye Çocuk Araştırması’nın bu 
yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

Koruyucu 
Ailesi Oldukları 

Minik 
Muhammed 

Hayatlarını 
Değiştirdi 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, binlerce çocuğa kucak açan koruyucu ailelerin 
hikayelerini anlatan “Kalpten Doğanlar” belgeseli hazırlandı. Sosyal medyadan da 
paylaşılan serinin ilk bölümünde Ertekin ailesinin hikayesine yer verildi. İki çocukları 
bulunan Ertekin çifti, kucak açtıkları Muhammed’i hem kardeşlerin hem de aile 
büyüklerinin sevgisiyle büyütüyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının “Koruyucu Ailelik” uygulaması kapsamında 6 aylıkken kucak 
açtıkları Muhammed’e 3 yıldır bakan Suna-Sinan Ertekin çifti, minik çocuğu geniş ailelerinin 
sevgisiyle büyütüyor.

Ankara’da ikamet eden Ertekin çifti 3 sene önce koruyucu aile olmaya karar verdi. İki kız çocukları 
bulunan çift, yasal sürecin tamamlanmasıyla ailelerine Muhammed’i de dahil etti. Bir anda kardeş, 
dede, anneanne, babaannenin de bulunduğu geniş bir aileye sahip olan Muhammed, ailenin sevinç 
ve neşe kaynağı haline geldi.

“O bizim hayatımıza dokundu” dedikleri Muhammed’i sevgi ve şefkatle kucaklayan Ertekin ailesi, 
herkesi bu özel duyguyu yaşamaya çağırıyor.

Koruyucu aile olmaya karar vermelerinin hikayesini anlatan anne Suna Ertekin, kendisinin ısrarı 
üzerine eşiyle birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ilgili birimlerine başvurduklarını ve 
yasal sürecin başladığını söyledi. Muhammed ile uzman personel eşliğinde ilk karşılaştıkları anı 
“Bize çok tatlı bakıyordu” sözleriyle dile getiren Suna Ertekin, gözlerinin dolduğunu, duygusal anlar 
yaşadıklarını ifade etti.

Bir görüşme daha gerçekleştikten sonra oğullarını aldıklarını söyleyen Suna Ertekin, şöyle devam 
etti:

“Onu aldığımızda bayram zamanıydı. Ailelerimizin haberi yoktu. Anneannenin, babaannenin, 
dedelerin haberi yoktu. Onlara da sürpriz oldu. Allah razı olsun onlar da torunlarını nasıl seviyorlarsa 
aynı şekilde sevdiler, göz kulak oldular. Büyük kızım, küçük kızım ‘Ne zaman gelecek’ diye sabırla, 
özlemle beklediler. Gelince de onlar da merhametle kucak açtılar.”
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“Kendi çocuklarımdan farkı 
yok”

“Topluma kazandırabilirsek 
en önemlisi bu”

Muhammed’e karşı hislerini “Kendi çocuklarımdan hiçbir farklı duygu olmadı” şeklinde ifade eden 
Suna Ertekin, “O bizim hayatımıza dokundu, bize iyi geldi. İnşallah yıllar boyu, ömrünün sonuna 
kadar bizimle birlikte kalır. Anne baba sevgisi, aile sevgisi, kardeş ortamında büyümesinin ona çok 
faydası olacak. Öz benliği yerine oturmuş olacak. Onu sağlamaya çalışıyoruz. Koruyucu ailelerin de 
en büyük katkısı bu olacak.” diye konuştu.

Koruyucu aile olduktan sonra çevrelerinden de olumlu tepkiler aldıklarını anlatan Suna Ertekin, 
“Akrabalardan, diğer arkadaşlardan ‘Biz de başvuralım, beraber gidelim Suna Hanım, yardımcı olun’ 
diye birçok kişiden dönüş aldım. Hatta bir ablamız başvurdu kız çocuk için, çok sevindim. Bazılarını 
da ikna etmeye çalışıyorum.” dedi.

Muhammed’in koruyucu babası Sinan Ertekin de şunları söyledi:

“Bir bireyi topluma kazandırabilirsek, Allah korkusunu aşılayabilirsek, doğruyu yanlışı öğretebilirsek, 
vatana millete faydalı bir birey olarak büyütebilirsek en önemlisi bu. Muhammed’i daha az sever 
miyiz, daha çok sever miyiz diye bir kaygımız olmadı. Keşke biz daha önce böyle bir şeye kalkışsaydık 
diye düşünüyorum. Biz koruyucu aile olmak istediğimizde çevremizde bir örnek yoktu. Umarım biz 
çevremize iyi bir örnek oluruz. Bu çok güzel bir duygu.”

Muhammed’in anneannesi Asiye Şahin de “Muhammedi ilk gördüğümüzde çok sevindik. O kadar 
sevdik ki onu, aynı kendi torunumuz gibi. İyi ki almışlar.” şeklinde konuştu.

Muhammed’in manevi teyzesi olduğunu söyleyen Sevgi Tayşi Atik de “Onu çok seviyorum. O çok 
özel bir çocuk. Buradan herkese sesleniyorum, mutlaka bir hayata dokunun, koruyucu aile olun.” 
dedi.

Çıtır Çıtır 
Felsefe 

Serisindeki 7 
Kitap Muzır 

İlan Edildi 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulunca, Çıtır 
Çıtır Felsefe serisinde yer alan 7 kitabın 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri 
üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğu kararlaştırılarak, 3266 sayılı Kanun 
hükümleri uygulandı. Konuya ilişkin karar Resmi Gazete ’de yayımlandı

Kurul kararında, Brigitte Labbe ve Michel Puech tarafından yazılan, Jacques Azam tarafından 
resimlenen, Azade Aslan tarafından Türkçeye çevrilen ve Günışığı Kitaplığı tarafından basımı yapılan 
Çıtır Çıtır Felsefe serisinde yer alan tüm kitapların resen incelendiği belirtildi. 

Kararda, inceleme sonucunda seride  yer alan ‘’Oğlanlar ve Kızlar’’, ‘’Aşk ve Dostluk’’, ‘’İyi ve Kötü’’, 
‘’Küçükler ve Büyükler’’, ‘’Beden ve Akıl’’, ‘’Diktatörlük ve Demokrasi’’, ‘’Cesaret ve Korku’’ isimli 
kitapların içerisinde yer alan bazı ifade, görsel ve tasvirlerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve 
gelişimleri üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğu; bu sebeple söz konusu kitabın 1117 sayılı 
Kanunun 3266 sayılı Kanunla değişik 4. maddesindeki sınırlamalara tabi olmasına oy birliği ile karar 
verildiği kaydedildi.

Söz konusu maddede, muzır ilan edilen yayınların “Reklam ve propagandasının yapılamayacağı, 
açıkta teşhir edilemeyeceği, okul ve benzeri yerlere sokulamayacağı ve 18 yaşından küçüklere 
satılamayacağı” hükmü yer alıyor.
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Çocuk 
Koruma 

Alanındaki 
Eğitimler 

Devam 
Ediyor 

Giresun’da 
Çocuk 

İhmali ve 
İstismarı 

Eğitimi 
Düzenlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından sahada 
çocuk koruma alanında görev yapan çalışanlara yönelik eğitimler sürüyor

Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim İl Müdürlüğü işbirliğinde 
Çocuk İhmali ve İstismarı Eğitimi gerçekleştirildi

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen “Çocuklar Güvende” Projesi Çocuk Koruma 
Mobil Ekibine Yönelik Hizmet İçi Eğitimi’nin üçüncüsü 100 mobil ekip personelinin katılımıyla 
gerçekleştirildi.

Çocuk Koruma Hizmetlerinde Karar Destek Mekanizmalarının Güçlendirilmesi Eğitici Eğitimi’nin 
ikincisine de il müdürlükleri ve kuruluşlarda görev yapan 100 çalışan katıldı.

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Musa Şahin bu eğitimlere katılan çalışanlardan çok iyi geri 
bildirimler aldıklarını belirtti. Eğitimlerle çocuk koruma alanında çalışan personelin kapasitesinin 
artırılmasının hedeflendiğini kaydeden Şahin, nihai amacın çocukların en kısa sürede, en doğru 
hizmetlerden yararlanmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Çocuk Koruma alanında hizmet veren Mobil Ekiplerde görevli personelin güçlendirilmesi amacıyla 
“Çocuklar Güvende” Çocuk Koruma Mobil Ekibine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı geliştirildi. 
2022 yılı başında akademisyenler ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü personeli ile birlikte eğitim 
programının içeriği hazırlandı.

Mobil Ekip çalışmaları “sokakta risk altında bulunan çocuklar”, “okullarda risk altında bulunduğu 
değerlendirilen çocuklar” ve “risk altında bulunan çocukların izlenmesi” olmak üzere üç alanda 
gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar gerçekleştirilen üç eğitim programına sahada görev yapan 390 
mobil ekip çalışanı katıldı.

Çocuk Koruma Hizmetlerinde Karar Destek Mekanizmalarının Güçlendirilmesi Projesi kapsamında 
eğitici eğitimleri ile il müdürlüklerinde görev yapan meslek personelinin, çocukların korunmasına 
yönelik süreçleri etkili bir şekilde yönetmesi ve çalışma verimliliğinin artırılması hedefleniyor.

Eğitime, ilde görev yapan 100 psikolojik danışman katıldı. Eğitimde katılımcılara, okullarda çocuk 
İhmal ve istismarına ilişkin olası riskler ve bu risklerin yönetimi, tespit edilen vakalara çocuğun 
üstün yararı ilkesinden hareketle nasıl müdahale edilmesi gerektiği gibi konularda bilgiler verildi.

Eğitimin içeriği, Giresun Üniversitesinden akademisyenler tarafından oluşturuldu. İlde görev yapan 
55 psikolojik danışmanla yapılan anketlerden elde edilen bulgular ile Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yürütülen çalışmalar çerçevesinde konular belirlendi.

Eğitimde, İhmal ve İstismar Türleri, İhmal ve İstismara Maruz Kalan Çocuklarda Psikiyatrik Bozukluklar, 
Kriz ve Krize Müdahale, İhmal ve İstismar Vakalarında Mağdur Çocukla İlk Görüşme, Aile İle İletişim 
ve Sosyal Hizmetler ve Çocuğun Korunması konu başlıklarında bilgiler yer alıyor.

Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün, Çocuk Koruma İl Koordinasyon Kurulu faaliyetleri 
kapsamında düzenlenen eğitimler devam edecek.
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  Bakan Derya 
Yanık Engellilerin 

Haklarına İlişkin 
Sözleşme’nin 15. 

Taraf Devletler 
Konferansı’na 
Video Mesajla 

Katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Birleşmiş Milletler (BM) Engellilerin 
Haklarına İlişkin Sözleşme’nin (EHİS) 15. Taraf Devletler Konferansı’na video mesajla 
katılarak Türkiye’nin Ulusal Beyanını paylaştı

Birleşmiş Milletler (BM) Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin (EHİS) Taraf Devletler Konferansı’nın 
15. Oturumu başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, bu yıl “Covid-19 Bağlamında ve Ötesinde 
Engellilik Kapsayıcı ve Katılımcı Toplumlar İnşa Etmek” ana teması ile gerçekleştirilen konferansın 
genel oturumuna video mesaj yoluyla katıldı.

Video mesajında Türkiye’nin Ulusal Beyanını paylaşan Yanık, şunları kaydetti:

“Covid-19 salgını hayatın her alanında önemli zorluklar yarattı ve engelli bireylerin en çok etkilenenler 
arasında olduğunu biliyoruz. Türkiye, pandemiye rağmen Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme ve 
2030 gündemi çerçevesinde engelli bireyleri kapsayıcı bir yaklaşımla hem politika oluşturma hem de 
politikaların uygulanması açısından önemli adımlar atmaya devam etti. Kimseyi geride bırakmayan 
bir toplum vizyonuyla hareket eden Türkiye, toplumsal kalkınmanın asli unsuru olarak her bireye 
öncelik vermektedir. Politikalarımızı ve hizmetlerimizi, insan haklarını temel alan bir yaklaşımla, 
engelli bireyleri kapsayıcı bir bakış açısıyla oluşturuyoruz. 2005 yılında çıkarılan Engelliler Hakkında 
Kanun, bu felsefenin en önemli yansıması olan ana politikamızın temelini oluşturmaktadır. Engelli 
bireylerin katılımı konusunda son yirmi yılda ulaştığımız seviye, gelecek için daha ileri bir noktayı 
hedeflememizde bize rehberlik etti. Özellikle, kapsayıcı bilgi ve iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi, 
istihdam çeşitliliğinin artırılması ve insani bakımdan acil durumlarla mücadele başta olmak üzere 
engellilerin haklarının korunması ve bağımsız yaşayabilmelerini teşvik edecek politika ve hizmetlerin 
sunulmasında önemli ilerlemeler kaydedilmiştir.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Aralık 2021’de 2030 yılına kadar tüm politika ve 
hizmetlerde bir yol haritası olacak “2030 Engelsiz Vizyonu”nun açıklandığını hatırlatan Bakan Yanık, 
“Üst düzey bir politika belgesi olan ‘Engelsiz Vizyon’, engelliliği tüm politika, program ve hizmetlerde 
ana akım haline getirmek için bütüncül bir çerçeve oluşturmayı, engellilik konusunu daha görünür 
hale getirmeyi ve engelli bireylerin politika oluşturma ve uygulama süreçlerine katılımını sağlamayı 
amaçlamaktadır. Engelsiz Vizyon’un 3 yıllık eylem planı ile hayata geçirilmesi öngörülmektedir.” 
ifadelerini kullandı.
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  Bakan 
Derya 
Yanık 

Roma’da 
Yaşlanma 

ile İlgili Ülke 
Beyanını 

Sundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Roma’da düzenlenen BM Avrupa Ekonomik 
Komisyonu Yaşlanma Konferansı kapsamında düzenlenen toplantıda sunduğu ülke 
beyanında Türkiye’nin yaşlı nüfusa yönelik yaptığı çalışmaları anlattı. “Yaş dostu 
yaşam alanlarını oluşturmaya yönelik pratiklerin Türkiye’de hız kazandığını” belirten 
Bakan Yanık, “Son 20 yıl içerisinde özellikle engelsiz tasarım ve yaş dostu çevreye 
yönelik farkındalık artış göstermiştir.” dedi

Bakan Derya Yanık, İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen BM Avrupa Ekonomik Komisyonu 
Yaşlanma Konferansı kapsamında MIPAA+20 Raporu’nun ve BM AEK Bölgesi’nde Yaşlanmaya İlişkin 
Madrid Uluslararası Eylem Planı’nın uygulanmasına ilişkin BM AEK Sentez Raporu’nun lansmanına 
katıldı.

Bakan Yanık, yazılı sunduğu ülke beyanında, Türkiye’de yaşlı nüfusun oranının 2016’da yüzde 8.3 
iken (6 milyon 651 bin 503) 2021’de yüzde 9.7’ye (8 milyon 245 bin 124) yükseldiğini, son 5 yılda 
yaşlı bireylerin sayısının yüzde 24 arttığını belirtti. Türkiye’nin en hızlı yaşlanan ülkeler arasında 
bulunduğuna  işaret eden Bakan Yanık, “Tecrübe ettiğimiz bu demografik dönüşüm süreci 
bizleri yaşlanma üzerine genel bağlamda içermeci ve bütüncül bir politika çerçevesi planlamaya 
yönlendirmiştir.” ifadesine yer verdi.

Yaşlanmanın, 2002’den bu yana Türkiye’de bir sosyal politika alanı olarak ele alındığını kaydeden 
Bakan Yanık, nüfusun hızlı yaşlanmasının sonucu olarak sosyal hizmetleri ve uzun süreli bakım 
modellerini çeşitlendirme gereksinimi ortaya çıktığını, bu durumun ise ulusal düzeyde yaşlanmaya 
ilişkin tüm paydaşların birlikte ve koordineli çalışması gerekliliğini doğurduğunu dile getirdi.

Türkiye’de bu konuda son 5 yılda yürütülen çalışmaları anlatan Bakan Yanık, yaşlılara yönelik sosyal 
hizmet modellerinin hem kişisel hem de bölgesel ihtiyaçları karşılayacak şekilde çeşitlendirilip 
genişletildiğini kaydetti.

Kalifiye personel sayısının ve bu personelin niteliğinin artırıldığını ifade eden Bakan Yanık, uzun 
süreli bakım sistemlerinin niteliğini artırmak amacıyla bakım hizmetleri kalite standartlarının 
geliştirildiğini vurguladı.

 Kuşaklararası dayanışmayı güçlendirmek için gönüllü aktivite ve projelerin desteklendiğini belirten 
Bakan Yanık, şöyle devam etti:

“Yaşlı bireyler için geliştirilen politikaların uygulanmasını yaygınlaştırmak adına, merkezi yönetim, 
belediyeler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları da dahil olmak üzere, paydaşların projeleri devlet 
tarafından desteklenmiştir. Bu kapsamda, 2016 yılından beri belediyelerin evde bakım ve gündüz 
bakım hizmetlerine ilişkin projeleri desteklenmektedir. İlaveten toplumun en kırılgan kesimlerindeki 
yaşlı bireyler için evde bakım ve gündüz bakım hizmeti sağlamayı amaçlayan Yaşlılar için Gündüz 
ve Evde Bakım Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi (YAGEP) ve En Kırılgan Gruptaki Türk Vatandaşları 
ile Geçici Koruma ve Uluslararası Koruma Altındaki Kişilerin Sosyal Hizmetlere Erişimin Arttırılması 
Projesi (FRIT-II) geliştirilmiştir.”

Türkiye’de “yaş dostu” yaşam alanlarını oluşturmaya yönelik pratiklerin hız kazandığını vurgulayan 
Bakan Yanık, bunlardan birinin de “eşilebilirlik” olduğunu kaydetti. Bakan Yanık, “Son 20 yıl içerisinde 
özellikle engelsiz tasarım ve yaş dostu çevreye yönelik farkındalık artış göstermiştir. Özellikle son 
5 yıl içerisinde ise ulaşım, barınma, çevre, kentleşme, bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin ulusal 
üst düzey politika belgeleri yaşlılık bağlamında da ele alınmaktadır. Yaşlı bireylerin sosyal hayata 
aktif katılımını sağlamak için ücretsiz veya indirimli ulaşım hizmetleri sunulmaktadır. Yine sosyal ve 
kültürel aktivitelere katılımı artırmak için yaşlı bireylere çeşitli ücretsiz ve indirimli, ulaşım haricinde 
seçenekler de sunulmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Yaşlılara yönelik tüm hizmetlerin nüfusun hızla yaşlanan demografik yapısıyla birlikte uluslararası 
ve bölgesel gelişmeler gözetilerek, aktif ve sağlıklı yaşlanma perspektifiyle geliştirildiğini vurgulayan 
Bakan Yanık, şunları kaydetti:

“Bu kapsamda, nüfusu demografik olarak yaşlanma sürecine bizden daha önce girmiş ülkelerin 
politika ve hizmetlerini takip ediyoruz. Bu ülkelerin yaşlanma alanında iyi uygulama örneklerini ve 
deneyimlerini inceliyoruz. Yaşlı bireylere yönelik politikaların revize edilmesi ve yeni politikaların 
geliştirilmesi için I. Yaşlılık Şurası Sonuç Bildirgesi ve Aktif Yaşlanma Strateji Belgesi gibi politika 
belgeleri yayınlanmıştır.

Tüm bunlarla birlikte yaşlanma alanında uluslararası ve bölgesel iş birliğine büyük önem veriyor, 
yürütülen çalışmaları değerli buluyoruz. Yaşlanma Daimî Çalışma Grubuna aktif katılımımızı 
sürdürmeye ve yaşlı bireylerin insan haklarının hayata geçirilmesinde somut ilerleme kaydetmenin 
yolları ile yaşlılık alanında yasal olarak bağlayıcı bir belgeye ilişkin görüş alışverişinde bulunma 
konusunda istekli olduğumuzu belirtmek isteriz.”

Bakan Yanık, alanda nitelikli personel yetiştirmek amacıyla sosyal hizmetler, geriatri ve gerontoloji 
gibi disiplinlerin müfredatlarının düzenlendiğini, üniversitelerde yaşlılık alanında araştırma ve 
çalışmalar ile yaşlılık araştırma ve uygulama merkezlerinin açılmasının desteklendiğini aktardı.

“Projeler devlet tarafından 
destekleniyor”

“Engelsiz tasarım ve yaş dostu 
çevreye yönelik farkındalık arttı”
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  Bakan Derya 
Yanık: “Yaşlı 

bireylere kurumsal 
bakım yerine 

aileleri yanında 
destek aldıkları bir 

model sunmayı 
amaçlıyoruz”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Yaşlı bireylere, kurumsal bakım 
hizmetleri yerine, aileleri ve yakınları yanında bakım desteği aldıkları, sosyal yaşamla 
bütünleştikleri bir model sunmayı amaçlıyoruz.” dedi

Bakan Yanık, İtalya’nın Roma kentinde Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Yaşlanma 
Konferansı, Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısına katıldı. ‘Uzun Süreli Bakım Erişimi ve Bakım Verenler 
ile Aileler için Destek Sağlamak’ başlıklı oturumda konuşma gerçekleştiren Bakan Yanık, Avrupa’da 
ve dünyada olduğu gibi Türkiye’de de demografik dönüşümün hızlandığını belirtti. Bakan Yanık, 
“Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de son yıllarda, sağlık, sosyal hizmet ve teknolojik gelişmelere 
bağlı olarak yaşam süresi uzamış, doğum oranı ise azalmıştır” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin hızla yaşlandığını belirten Bakan Yanık, “Yaşlı nüfus oranı 2000 yılında yüzde 7,2’den 
2021 sonunda yüzde 9,7’ye yükselmiştir. Yaşlı nüfus oranı son beş yılda yüzde 24 artmış. 2021 
yılı itibariyle doğuşta beklenen ortalama yaşam süresi 78 yıl iken ortanca yaş 2021’de 33,1 olarak 
karşımıza çıkıyor. Yaşlı nüfus oranının artış eğilimini sürdürmesi ve 60 yıl içinde her dört kişiden 
birinin 65 yaş ve üzeri olması bekleniyor. Bu doğrultuda uzun süreli bakım yaklaşımımız, gelecek 
nüfus projeksiyonları da dikkate alınarak mevcut demografik yapımızdan yola çıkılarak yapılandırıldı” 
dedi.

Türkiye’nin yaşamakta olduğu demografik geçiş sürecinin son yıllarda yaşlanma ile ilgili politika ve 
hizmetlerin gözden geçirilmesine neden olduğunu bildiren Bakan Yanık, şunları söyledi:

“Türkiye’nin yaşlanma konusundaki ulusal politikası, yaşlıların aktif ve sağlıklı yaşlanma çerçevesinde, 
aile bütünlüğü içinde ve sosyal yaşamla bağlarını koruyarak geniş bir hareket alanı oluşturacak 
biçimde şekillendirdi. Bakanlık olarak bu amaca ulaşmak için uzun süreli bakım, sosyal destek 
hizmetleri, sosyal güvenlik ve sosyal yardımlar gibi farklı hizmetleri “eşgüdümlü” ve “tamamlayıcı” 
olarak yürütüyoruz. Türkiye’de yaşlılara yönelik uzun süreli bakım hizmetlerinin temel amacı, 
yaşlılıkta yaşanan fiziksel, ruhsal ve psiko-sosyal değişimlere geçişi kolaylaştırıyoruz. Bu kapsamda 
bakım politikalarımız, yerinde yaşlanmayı ve kendi kaderini tayin hakkını bir hak olarak kabul ederek, 
bireylerin çoğunlukla kurumsal bakım hizmetleri yerine, aileleri ve yakınları yanında bakım desteği 
aldıkları, sosyal yaşamla bütünleştikleri bir model sunmayı amaçlıyoruz.”

Psiko-sosyal destek ve bakım hizmetlerin sadece yaşlı bireyleri kapsamadığını, aynı zamanda onlara 
bakım verenler ve aile üyelerini de kapsadığının bilgisini veren Bakan Yanık, “Bakım politikalarımız 
yaşlı bireyleri ve çevrelerini bir bütün olarak ele alıyoruz” dedi.

Türkiye’de yaşlı bireylere yönelik bakım hizmetlerinin talebe göre planlandığını kaydeden Bakan 
Yanık, “Yaşlı bireylerin yaklaşık olarak yarısı uzun süreli bakım hizmetlerinden ücretsiz, diğer yarısı 
ise gelirlerine göre kısmi ücretle yararlanıyor. Bölgesel yoğunluk dikkate alınarak arz ve hak temelli 
olarak planlanıyor” ifadelerini kullandı.

Ailelerin veya bakım verenlerin geçici bakım sağlayamadıklarında, geçici ve misafir bakım hizmetleri 
de ücretsiz olarak sunduklarını ifade eden Bakan Yanık şunları söyledi:

“Yaşlı bireyler, uzun süreli bakım merkezlerinden yılda 45 güne kadar bakım alabiliyor. Bu 
merkezlerde hizmet aldıkları sürece tüm ihtiyaçları da kurum tarafından karşılanıyor. Uzun süreli 
bakım sistemlerinde kaliteyi artırmak için “Bakım Hizmetleri Kalite Standartları’nı geliştirdik. Bu 
standartlar, yaşlı bireylerin mahremiyeti ve güvenliği, bakım alan ve bakım verenin memnuniyeti 
gözetilerek hak temelli ve birey merkezli bir yaklaşımla hazırlandı. Ayrıca, yaşlı bireylerin özerkliğini, 
aileleri ve arkadaşlarıyla sosyal ilişkileri de dahil olmak üzere topluma katılımını teşvik eden bir dizi 
uygulama mevcut. Bu bağlamda, uzun süreli kurumsal bakımın yanı sıra; evde bakıma destek 
hizmetleri, evde sağlık hizmetleri, evde bakım yardımı, gündüz bakım hizmetleri, danışmanlık 
hizmetleri, yaşlılık aylığı, ayni ve nakdi yardımlar, yardımcı destek teknolojileri, vergi muafiyetleri ve 
istisnaları ile ücretsiz veya indirimli seyahat olanakları devletimiz tarafından sunuluyor.”

Bakan Yanık, konuşmasında yapılan araştırmalara da atıfta bulunarak, “Son zamanlarda yapılan 
araştırmalar Türkiye’deki kültürel ve sosyal yapı gereği yaşlı bireylerin kendi aile üyeleri tarafından 
bakılmak istediğini ve genç nesillerin de yaşlı aile üyelerine kendilerinin bakmak istediğini gösteriyor” 
dedi.

Bu doğrultuda Evde Bakım Yardımı ile hem ailelere destek olmak hem de aile bireyleri arasında 
dayanışmayı teşvik ettiklerini bildiren Bakan Yanık, bakıma ihtiyacı olan, ekonomik ve sosyal 
yoksunluk içinde bulunan engelli ve yaşlı bireylere bakım sağlayan aile bireylerine aylık olarak 
ödeme yaptıklarını belirtti.

“Bakım politikalarımız yaşlı bireyleri ve 
çevrelerini bir bütün olarak ele alıyoruz”

“Bakım Hizmetleri Kalite Standartları”nı 
geliştirdik”
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“Yaşlı Destek Programını uygulamaya 
koyduk”

Belediyelerle de eşgüdümlü olarak gündüz ve evde bakıma destek hizmetleri verdiklerini belirten 
Bakan Yanık, “Yerel yönetimlerin yaşlılara yönelik hizmetlerini desteklemek, güçlendirmek, 
standardizasyon sağlamak ve yaygınlaştırmak amacıyla 2016 yılından itibaren Yaşlı Destek 
Programını uygulamaya koyduk. Bu program, yaşlı bireyleri kendi ev ortamlarında desteklemek 
ve sosyal hayattan soyutlanmalarını önlemek için yerel dinamikleri harekete geçirerek yaşlanma 
konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan proje bazlı bir destek programıdır” şeklinde konuştu.

Bakan Yanık, yaşlı bireylere farklı bakım hizmetlerinin yanı sıra yaşlı aylığı gibi sosyal yardımlar da 
sağladıklarını söyledi.

Toplum temelli bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesi amacıyla projeler 
yürüttüklerini vurgulayan Bakan Yanık, “Bu bağlamda, Yaşlılara Yönelik Gündüz Bakım ve Evde 
Bakım Hizmetlerinin İyileştirilmesi Projesi yürütüyoruz” dedi.

Ulusal yaşlanma politikası doğrultusunda, uzun süreli bakım hizmetlerini nüfusun çeşitli ve 
değişen ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geliştirmeyi amaçladıklarını belirten Bakan Yanık, “Hem 
toplumsal hem de bireysel yaşlanmayı aynı anda ele alan, yaşlıyı sadece birey olarak değil; geçmişi, 
kapasitesi ve çevresiyle bir bütün olarak değerlendiren yaşam döngüsü yaklaşımına büyük önem 
veriyoruz” ifadelerini kullandı.

  Bakan Derya Yanık: 
“Türkiye açısından 

yaşlanma, 
önümüzdeki süreçte 

çözümlenmesi 
gereken bir mesele 

olarak önümüzde 
duruyor”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye nüfusunun çok hızlı yaşlandığını 
belirterek, yaşlanmanın Türkiye’de sosyal bir konu olarak ele alınması ve çözülmesi 
gereken bir mesele olduğunu söyledi

Bakan Derya Yanık, İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) Avrupa 
Ekonomik Komisyonu (AEK) Yaşlanma Konferansı’na katılmasının ardından AA muhabirine 
açıklamalarda bulundu.

Roma’daki toplantının iki açıdan önemli olduğunu belirten Yanık, “Program, Madrid Deklarasyonu’ndan 
sonra yaklaşık 20 yıl sonra Avrupa Ekonomik Konseyi’nin yaptığı ilk toplantı yaşlanmayla alakalı 
süreçte. Birincisi bu. İkincisi; Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa ülkelerinin genel bir yaşlanma 
problemi var.” dedi.

Nüfusun çok hızlı yaşlandığı, yaşlılığa bağlı sonuçların gerek hastalıklar gerek bakım ihtiyacı gerek 
diğer sosyal destek ihtiyaçları gibi sonuçların gözle görülür bir biçimde ortaya çıktığı bir dönemden 
geçtiklerini ifade eden Yanık, “Ülkemizde de bu aslında böyle. Dolayısıyla biz kendi tecrübelerimizi, 
bugüne kadar yaptığımız sosyal hizmetler, sosyal destek mekanizmaları, yaşlılıkla ilgili; aktif 
yaşlanmayı sağlayacak programları, yaşlı bakım destek mekanizmalarını, yaşlıların aile fertlerinin 
desteklenmesi gibi bütün tecrübelerimizi bir taraftan gözden geçiriyoruz. Ama öbür taraftan aynı 
meseleyi bizden daha önce yaşamış ülkelerin deneyimlerinden de yararlanmaya çalışıyoruz. Kendi 
deneyimlerimizi de uluslararası camianın faydasına sunmaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

Yaşlılık konusunun karşılarına iki parametreyi ortaya çıkardığını belirten Yanık, “Bir; nüfusun 
azalmasıyla doğal bir yaşlı nüfusun öne çıkması. İki; sağlık hizmetlerinin gelişmesiyle beraber 
ömrün uzaması. Zaten kendiliğinden uzayan bir ömür var. Dolayısıyla aktif yaşlanmayı sağlamalıyız 
ki bu uzayan ömür hem yaşlılarımızın kendilerine hem de yaşadıkları topluma bir artı değer olarak 
yansısın.” ifadelerini kullandı.

Bu alandaki uygulamaları, uluslararası camiadaki tecrübeleri bu toplantı sayesinde paylaşıldığını 
anlatan Bakan Yanık, “Önemli değerlendirmeler, tartışmalar yapıldı. Biz de aynı şekilde sabahki 
oturumda konuşmacı olarak yer aldık ve ülkemizdeki tecrübelerimizi ve yaptığımız çalışmaları 
aktardık. Bu anlamda, faydalı, güzel bir toplantı oluyor. İnşallah, bizim de bundan sonraki süreçte 
yapacağımız çalışmalara yansımaları olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.
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Türkiye’nin yaşlılık durumu

Türkiye’nin yaşlılık durumu konusunda Yanık, bu hususta önlem alınması gerektiğinin altını çizerek, 
“Maalesef, çok hızlı yaşlanıyoruz. Avrupa’nın yaklaşık 100-125 yıllık periyotta tamamladığı yaşlanma 
evresini, biz 20-25 yıl gibi bir sürede tamamlıyoruz. Bu anlamda Türkiye açısından alarm zilleri 
aslında çalmaya epeydir başladı.” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Derya Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “3 çocuk” çağrısının da bu alarm 
zillerinin bir yansıması olduğunu ifade ederek, “Tabii o, çok böyle genel vatandaşın algılayacağı 
bir biçimde ifade ediyor ama çok bilimsel ve ciddi araştırmalar yatıyor o cümlenin arkasında. 
Dolayısıyla nüfusumuz hızlı yaşlanıyor. Bir taraftan nüfus artışını sağlamak gerekirken, öbür taraftan 
yaşlılarımızın aktif yaşlanması, uzayan ömür sürelerini verimli, bereketli ve topluma katkı sunmaya 
devam eder şekilde planlamamız, gerçekleştirmemiz gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, bu konuda gerek Sağlık Bakanlığı gerekse sosyal hizmetler tarafıyla 
kendi bakanlıklarının çok sayıda çalışması bulunduğunu ancak bunların artarak devam etmesi 
gerektiğinin açık olduğunu söyledi. Yanık, sözlerini şöyle tamamladı:

“O yüzden biz bir taraftan yaşlanan nüfusumuzun verimliliğini devam ettirmeye çalışırken, öbür 
taraftan da genç nüfusun aktif bir biçimde hayata katılmasını ama öbür taraftan yine nüfusun 
artması, gençleşmesi için de Sayın Cumhurbaşkanımızın nezdinde en yüksek düzeyde nüfus artışı 
çağrımızı her platformda dile getiriyoruz. Türkiye açısından yaşlanma, önümüzdeki süreçte ciddi 
bir sosyal konu olarak, yönetilmesi, takip edilmesi ve çözümlenmesi gereken bir mesele olarak 
önümüzde duruyor.”

  Bakan 
Derya Yanık: 
“1 milyar 289 

milyon TL 
Evde Bakım 

Yardımı’nı 
hesaplara 

yatırdık”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli 
vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 1 milyar 289 milyon TL Evde Bakım Yardım’ını 
hesaplara yatırdıklarını açıkladı

Bakan Derya Yanık, engelli bireylerin öncelikle aile ortamında bakımlarının sağlanabilmesi amacıyla 
destek programları yürüttüklerini hatırlatarak, “Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata tam ve 
etkin katılımı, bağımsız bir şekilde yaşayabilmeleri için insan odaklı ve hak temelli hizmet modelleri 
uyguluyoruz. Bu modeller içinde evde bakım yardımı önemli yer tutuyor.” dedi.

Aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle 
destek olduklarını kaydeden Bakan Yanık, “Engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri 
düşüncesiyle 2006 yılında başlatılan evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını 
olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen hak sahibi başına aylık 2.354 TL ödeme 
yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, “Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine 
ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 289 milyon TL Evde Bakım Yardım’ını 
hesaplara yatırdık. Bu ay 547 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardım’ından yararlandı. Ödemelerin 
tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.” dedi.



5756 Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel MüdürlüğüEngelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü

  Bakan 
Derya Yanık 

Engelsiz 
Yaşam 

Merkezini 
Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Bundan sonraki süreçte daha çok engelli 
aileleriyle engelli kardeşlerimizi bir bütün halinde düşünüp, ihtiyaçlarını karşılayacak 
şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi

Bakan Derya Yanık, Etimesgut Belediyesi Sacettin Gürbüz Engelsiz Yaşam Özel Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Eğitim atölyelerinde öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden 
Bakan Yanık, ardından engelli öğrencilerin yıl sonu için hazırladığı tiyatro ve koro gösterisini izledi.
Bakan Yanık burada yaptığı konuşmada, merkezde engelli bireyler için seramik yapımı, kodlama, 
müzik gibi farklı çalışmanın yürütüldüğünü belirterek, çocukların burada olmaktan duyduğu 
mutluluğun yüzlerine de yansıdığına söyledi.

Sosyal hizmetler ve yapılan tüm çalışmalarda, insanı bir bütün olarak görme, insana değer 
verme anlayışıyla hareket ettiklerini dile getiren Yanık, Bakanlığın hizmet verdiği Engelsiz Yaşam 
Merkezlerinin tamamında engelli bireylerin fiziksel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya dönük 
çalışmaları aralıksız devam ettirdiklerini vurguladı.

Bakan Derya Yanık, Etimesgut Belediyesi Sacettin Gürbüz Engelsiz Yaşam Özel Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Eğitim atölyelerinde öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden 
Bakan Yanık, ardından engelli öğrencilerin yıl sonu için hazırladığı tiyatro ve koro gösterisini izledi.
Bakan Yanık burada yaptığı konuşmada, merkezde engelli bireyler için seramik yapımı, kodlama, 
müzik gibi farklı çalışmanın yürütüldüğünü belirterek, çocukların burada olmaktan duyduğu 
mutluluğun yüzlerine de yansıdığına söyledi.

Sosyal hizmetler ve yapılan tüm çalışmalarda, insanı bir bütün olarak görme, insana değer 
verme anlayışıyla hareket ettiklerini dile getiren Yanık, Bakanlığın hizmet verdiği Engelsiz Yaşam 
Merkezlerinin tamamında engelli bireylerin fiziksel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamaya dönük 
çalışmaları aralıksız devam ettirdiklerini vurguladı.

Bakan Yanık, engelli çocuklar için çalışmaların iş birliği içinde, el ele, gönül gönüle sürdürülmesinin 
önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

“Bizim medeniyetimiz, çocuğun insanlığın ortak emaneti olduğuna inanır. Engelli çocuklarımız söz 
konusu olduğunda, bu emanet ikiye katlanır. Onlar, hepimizin emanetidir. Hepimizin gözetmesi, 
sahip çıkması, desteklemesi gereken çocuklarımızdır. Bu ve buna benzer çalışmalar, ailelerin 
ihtimamı, çocuklarını bir birey olarak yetiştirme çabası, bizim devlet olarak onlara hizmet sunma 
sorumluluğumuzu yerine getirmemizi sağlar. Aksi halde siz ne üretirseniz üretin eğer muhatapta 
bir karşılığı yoksa muhatapta bir hareket oluşturmuyorsa o hizmet akim kalmaya mahkumdur.”

Merkezde, çocuklarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Bakan Yanık, 
emeği geçen herkese ve ailelere teşekkürlerini iletti.

Bakan Yanık, fiziksel, zihinsel ve sosyal anlamda her engelli grubunun kendine özgü ihtiyaçlarını 
karşılamaya dönük çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Aynı zamanda engelli bireylerimizin 
ailelerinin de sosyal ihtiyaçları var. Bundan sonraki süreçte daha çok engelli aileleriyle engelli 
kardeşlerimizi bir bütün halinde düşünüp, ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde çalışmalarımıza devam 
edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Bu merkez ve benzeri birçok çalışmanın iş birliğiyle hayata geçirilmeye devam edeceğinin altını 
çizen Yanık, engellilerin eğitim, erişilebilirlik, sosyalleşme ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamaya dönük 
hizmetlerin artarak devam edeceğini kaydetti.

“Engelli bireyler ve ailelerinin ihtiyaçlarını 
karşılayacak çalışmalarımız sürecek”

“Engelli bireyler ve ailelerinin ihtiyaçlarını 
karşılayacak çalışmalarımız sürecek”

“Onlar hepimizin gözetmesi, sahip çıkması, 
desteklemesi gereken çocuklarımız”
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  Bakan 
Derya Yanık 

“Erişilebilirlik 
Temalı 

Yarışmalar” 
Ödül Törenine 

Katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Bütün özel, kamu kurum ve kuruluşlarına 
bu çağrıyı bir kez daha yapmak istiyorum. Erişilebilirlikle ilgili teknik destek, bilgi 
desteği isteyen bütün kurum ve kuruluşlarımıza bunu sağlamaya hazırız.” dedi

Bakan Derya Yanık, Bakanlık tarafından erişilebilirlik kültürünün oluşturulması hedefiyle ilkokullar 
için “şiir”, ortaokullar için “resim” ve liseler için “kısa film” kategorilerinde düzenlenen “Erişilebilirlik 
Temalı Yarışmalar” Ödül Törenine katıldı. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen 
törende yaptığı konuşmada Yanık, erişilebilirliğin şehirlerde farklı hizmetlerin verildiği binalar, parklar, 
kaldırımlar, toplu taşıma hizmetleri ve birçok hizmeti kapsayan bir tanım olduğunu söyledi.

Sadece ulaşım ve bina olarak erişilebilirliği değerlendirmemek gerektiğini belirten Yanık, bilgi ve 
iletişim teknolojilerinin de dahil olduğu tüm hizmetlere ve alanlara erişmenin günlük hayatın en 
doğal gerekliliği olduğunu ifade etti.

Erişilebilir olmanın sadece engellilerin ihtiyacı olarak görülmemesi gerektiğini aktaran Yanık, 
erişilebilirliğin gelişmiş, medeni bir şehrin ve toplumun olmazsa olmazı olduğunu, yaşlılar, hareket 
kısıtlılığı bulunan hamileler, çocuklar, geçici bedensel rahatsızlık yaşayanlar, hastalar, pazar 
arabasıyla alışverişten dönen amcalar ve teyzeler için bile erişilebilirlik ihtiyacının ortaya çıktığını 
dile getirdi.

Yanık, erişilebilirliği tüm hizmetlerin kapısı olarak nitelendirdiklerini belirterek, “Sunduğumuz tüm 
hizmetlerden faydalanabilmenin ve toplumsal yaşama katılımın ön şartı erişilebilirliktir. Bu anlamda, 
sık sık tekrarladığımız ve çok önemli gördüğümüz bir sloganımız var. ‘Erişilebilirlik herkes içindir’ 
diyoruz. Dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, en temel insan hakkı olan erişilebilirliği 
en önemli gündem maddelerimizden birisi haline getirdik.” diye konuştu.

Erişilebilirliği tüm Türkiye’de yaygınlaştırmak için çalışmaları 3 başlık altında topladıklarını anlatan 
Yanık, birincisinin hukuki düzenlemeler olduğunu, binaların, açık alanların, toplu taşıma araçlarının ve 
hizmetlerin erişilebilir olmasını, “5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun” ile zorunlu hale getirdiklerin 
söyledi.

 “Bugüne kadar 47 bin 270 
denetim gerçekleştirdik”

Yasal zorunlulukların hayata geçirilmesi için çeşitli yaptırımlar düzenleyerek, her ilde valiliklerin 
koordinasyonunda Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonlarını oluşturduklarını hatırlatan 
Yanık, “2013’ten bu yana düzenli olarak devam eden denetlemeler sayesinde kamu kurumları ve özel 
hizmet sunucuları erişilebilir uygulamalarını hızlandırdı. İnşallah önümüzdeki süreçte daha da yoğun 
bir çalışmayı hep beraber gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar 47 bin 270 denetim gerçekleştirdik. 
Denetimlerde erişilebilir olduğu tespit edilen 2 bin 599 bina, açık alan ve toplu taşıma aracına da 
Erişilebilirlik Belgesi verdik.” dedi.

İkinci başlığın, uygulamaların yaygınlaştırılması, olabildiği kadar geniş kitleye ulaşabilmesi olduğuna 
işaret eden Yanık, bu kapsamda, talepte bulunan tüm kurumlara teknik bilgi desteği sağladıklarını 
dile getirdi.

Bakan Yanık, tüm kamu ve özel kurumlara, şu çağrıyı yaptı:

“Erişilebilirlik hem sizlerin hem toplumumuzun faydasına hizmet eden, gelişmiş bir medeniyet 
göstergesidir. Erişilebilir yaşam alanları oluşturmak geleceğimize yapılan en kıymetli yatırımlardan 
birisi. Bu konuda biz Bakanlık olarak istediğiniz her an size rehberlik etmek üzere hazırız. Tüm 
imkanlarımızla bunu kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Sizin tek yapacağınız şey bizden bunu talep 
etmek. Lütfen talep edin. Bütün özel, kamu kurum ve kuruluşlarına bu çağrıyı bir kez daha yapmak 
istiyorum. Erişilebilirlikle ilgili teknik destek, bilgi desteği isteyen bütün kurum ve kuruluşlarımıza 
bunu sağlamaya hazırız.”

“Çocuklarımızın erişilebilirlik konusuna nasıl 
hassasiyetle yaklaştıklarına şahit oluyoruz”

Yanık, üçüncü başlığın eğitim ve farkındalık olduğunu ifade ederek, bu başlıkta en önemli adımı 
2020’yi Erişilebilirlik Yılı ilan ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın attığını, bu adımla 
çalışmaları hem nicelik olarak artırdıklarını hem de nitelik olarak derinleştirdiklerini dile getirdi.

Tüm bu faaliyetlerin yanı sıra farkındalık adına yapılan çalışmalardan birinin de erişilebilirlik temalı 
yarışmalar olduğuna dikkati çeken Yanık, şöyle devam etti:

“Bugün çocuklarımızın erişilebilirlik konusuna nasıl hassasiyetle yaklaştıklarına şahit oluyoruz. 
Şiirleri dinlerken, yıllardır şiir yazan şairi dinliyormuş gibi hissettim. Gerçekten çok etkilendim. 
Çocukları tebrik ediyorum. Bazı ifadeler var arada bu çok özel bir dikkatin ürünü. Çocuklar belli 
ki engelli arkadaşlarını, çevrelerinde tanıdıkları insanları çok yakından gözlemlemiş. Bunu da çok 
başarıyla aktardılar. Hepsine çok teşekkür ediyorum. İlkokul, ortaokul ve lise çağındaki çocuklarımız 
ve gençlerimizin ‘erişilebilirlik temalı’ şiir, resim ve kısa film yarışmasına olan katkılarıyla gördük 
ki yeni nesil büyük bir farkındalıkla geliyor. Her konuda olduğu gibi bu konuda da onlara sonsuz 
güveniyoruz. Yarışmayı düzenlerken ülkemizde ‘erişilebilirlik kültürünün’ oluşturulması için 
çocuklarımıza ve gençlerimize ulaşmamız gerektiğini, onlara erişilebilirliğin lütuf veya sosyal 
sorumluluk değil temel bir hak olduğu bilincinin kazandırılmasının son derece önemli olduğunu 
düşünmüştük. Engellilerle ilgili yaptığımız faaliyetlerde ısrarla altını çizdiğimiz bir husus var. Her 
çalışmanın kendi vatandaşımıza bir borç olduğunu düşünüyoruz. Kendimizi bunu yerine getirmekle 
yükümlü sayıyoruz. Bu anlamda erişilebilirlik kültürünün oluşturulmasının son derece önemli, 
kıymetli olduğunu biliyoruz.”
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Bakan Yanık, tüm vatandaşların eşit vatandaşlar olarak potansiyelini gerçekleştirebildikleri 
kapsayıcı bir toplum vizyonuyla hareket ettiklerini belirterek, bu vizyonla güçlü ve büyük Türkiye 
için Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde kararlı adımlarla yürümeye devam ettiklerini vurguladı.
Konuşmaların ardından Bakan Yanık her kategoride ilk 3’e giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.

İlkokullar için “şiir” kategorisinin 1’incisi Asya Nil Bayır, 2’ncisi Azra Arvin Avşar, 3’üncüsü Yusuf Çınar 
Çil, ortaokullar için “resim” kategorisinin 1’incisi İpek Burcu Ünal, 2’ncisi Elif Güneş Bilgiç, 3’üncüsü 
Nehir Aybay, liseler için “kısa film” kategorisinin 1’incisi Fatma Nur Çelik, 2’ncisi İsmail Irtam, 3’üncüsü 
Adana İhsan Atış Anadolu Lisesinin Sinema Kulübü öğrencileri ödüllerini Bakan Yanık’tan aldı.
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Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı 

Derya Yanık, 
Cenevre’de 

Türkiye’nin Kadına 
Yönelik Şiddetle 

Mücadelesini Anlattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesinden çekilme 
kararının, sadece kullanılan yöntem ve araçların değişimi olduğunu belirterek, “Odak 
noktamız kadına yönelik şiddetle mücadeledir. Bu odağın değişmesi söz konusu dahi 
edilemez. Türkiye’de mağdurun korunması ve şiddetin önlenmesi mekanizması olan 6284 
sayılı Kanun halen yürürlüktedir. Söz konusu kanun, şiddet mağdurunun akut şiddetten 
korunmasını, can güvenliğinin sağlanmasını, şiddet uygulayanın cezalandırılmasını 
veya rehabilitasyonunu sağlamaktadır” dedi

Bakan Derya Yanık, İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen Kadınlara Yönelik Ayrımcılığın 
Önlenmesi (CEDAW) Komitesinin 82’nci oturumuna katıldı. Toplantıda Bakanlık koordinasyonunda 
hazırlanan Türkiye raporuna ilişkin bilgi veren Bakan Yanık, Türkiye’nin 1986 yılından beri tarafı 
olduğu CEDAW’ın 8’inci Dönemsel Ülke Raporuyla Yapıcı Diyalog Sürecine katılmaktan memnuniyet 
duyduğunu söyledi.

Türkiye’nin, insan haklarını sağlam anayasal ilkelerle koruyan güçlü bir ülke olduğunu belirten Bakan 
Yanık, “Temel bakış açımız, ‘hiçbir ayrımcılık yapmadan herkes için insan haklarıdır’. Ülkemiz, haklar ve 
eşit fırsatlardan yararlanma konusunda kalıcı çözümler sunan kurumsal düzenlemelerle bu alanda 
geliştirdiği politikaları güçlendirmektedir. Başta Anayasamız olmak üzere temel kanunlarımızda 
eşitlik ilkesi kadınlar ve engelli vatandaşlarımızla ilgili olarak güçlü bir şekilde tanınmış hatta bu 
gruplara yönelik pozitif ayrımcılık anayasal güvence altına alınmıştır” dedi.

Bakan Yanık, geniş kitlelerle kurulan temaslar sonucu toplumun bütün kesimlerinin yaşamını 
iyileştirmeye yönelik uygulamaları hayata geçirdiklerinin altını çizerek, “Özellikle kadın erkek 
eşitliği konusunda kararlı adımlar atıyoruz. Saha tecrübelerimizden aldığımız verilere dayalı olarak 
sorunlara gerçekçi çözüm önerileri geliştiriyoruz” diye konuştu. Bakan Derya Yanık, konuşmasını 
şöyle sürdürdü:

“Diğer mekanizmalar da kadına yönelik şiddete 
karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket etmektedir”
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“Bu doğrultuda Bakanlığımız koordinasyonunda 2018-2023 yıllarını kapsayan Kadının Güçlenmesi 
Strateji Belgesi ve Eylem Planını hazırladık ve uygulamaya başladık. Eylem planında belirlediğimiz 
eğitim, ekonomi, sağlık, karar alma mekanizmalarına katılım ve medya alanlarındaki hedeflerimizin 
gerçekleşme düzeylerini yıllık izleme raporları ile değerlendiriyoruz. Kadına yönelik şiddetle 
mücadelede ise ilki 2007 yılında yürürlüğe giren Ulusal Eylem Planlarımızı periyodik aralıklarla 
yeniliyor ve güncelliyoruz. Türkiye’de yürütmenin yanı sıra ilgili diğer mekanizmalar da kadına yönelik 
şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket etmektedir.”

Bakan Derya Yanık, kadına yönelik şiddetle mücadele kararlılığından tek bir adım geri atılmadığının 
altını çizerek, şöyle devam etti:

“İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararımız, sadece kullanılan yöntem ve araçların değişimidir. 
Odak noktamız kadına yönelik şiddetle mücadeledir. Bu odağın değişmesi söz konusu dahi edilemez. 
Türkiye’de mağdurun korunması ve şiddetin önlenmesi mekanizması olan ve 2012 yılından bu yana 
yürürlükte bulunan 6284 sayılı Kanun halen yürürlüktedir. Söz konusu kanun, şiddet mağdurunun 
akut şiddetten korunmasını, can güvenliğinin sağlanmasını, şiddet uygulayanın cezalandırılması 
veya rehabilitasyonunu, mağdura sunulacak destek hizmetlerinin koordine edilmesini, tedbirlerin 
elektronik yöntemlerle izlenmesini sağlamaktadır. Ayrıca Mart 2021 tarihinde kamuoyu ile paylaşılan 
İnsan Hakları Eylem Planında ‘Aile İçi Şiddet ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadelenin Etkinliğinin 
Artırılması’ hedefi yer almaktadır. Söz konusu hedef başlığı altında ‘Eşe karşı işlenen suçlarla ilgili 
kanunda öngörülen cezayı artıran sebepler, boşanmış eşi de kapsayacak şekilde genişletilecektir’ 
kararına yer verilmiştir. Bu tedbirler, kadına ve kadın haklarına verdiğimiz önemin göstergesidir ve 
bu konudaki irademizin tam olduğunu ortaya koymaktadır. Aile içi şiddeti önleme ve sağlıklı aileler 
kurulması amacıyla erken yaşta evliliklerle ilgili tedbirler de yasal düzenlemelerimizde güçlü bir 
şekilde mevcuttur.”

Bakan Derya Yanık, konuşmasının ardından CEDAW Komite üyelerinin sorularını cevapladı. 
Türkiye’nin 2016’daki 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası “terörle mücadele adı altında hukukun 
üstünlüğünü engellediği” iddialarına ilişkin Yanık, “2016’da yaşananları çok iyi hatırlıyoruz. Eminim 
sizler de hatırlıyorsunuzdur. O gün güvenlik güçlerimiz ve askerimizin içine sızanlar, Türkiye’ye saldırdı 
ve tanklarla vatandaşlarımızın üzerine yürüdü. 250 kişi şehit edildi ve ülke birçok alanda zarara 
uğradı. Bunun yanı sıra PKK, Türkiye’nin 40 yıldan fazladır mücadele ettiği ve Avrupa Birliği’nin de 
terör örgütü olarak tanımladığı bir yapılanmadır. Sadece PKK değil, diğer birtakım terör örgütleriyle 
de mücadele ediyoruz ve bunu yaparken hukukun üstünlüğü ve insan haklarını engellemedik. 
Fransa’da birkaç yıl önce bir terör eylemi gerçekleşti ve sadece tek bir olaydan ötürü aylarca 
olağanüstü hâl (OHAL) ilan edildi. Fakat biz 40 yıldır terörle mücadele etmemize rağmen OHAL’i 
uzun sürdürmedik. Terörle mücadelemiz son derece haklı ve hukukun üstünlüğü çerçevesindeydi. 
Bu konuda verdiğimiz mücadelenin saygı görmeyi hak ettiğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

 “Odak noktamız kadına 
yönelik şiddetle mücadeledir”

“Terörle mücadelemiz son derece haklı 
ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde”
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Bakan Derya Yanık: 
“Kadının insan 

haklarını, müzakere 
konusu bir siyasi 

araç olarak değil, 
acilen ulaşılması 

gereken temel hedef 
olarak görüyoruz”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye olarak kadının insan haklarını, 
müzakere konusu bir siyasi araç değil, acilen ulaşılması gereken temel hedef olarak 
gördüklerini ifade ederek, “Kadınların ve kız çocuklarının hakları her zaman önemli 
gündemlerdeki kararların merkezinde olmalıdır.” dedi

Bakan Derya Yanık, İsviçre’nin Cenevre kentinde CEDAW 8. Dönemsel Ülke Raporu Yapıcı Diyalog 
Süreci toplantısında kapanış konuşması yaptı.

Bakan Yanık, BM Güvenlik Konseyinde kabul edilmesinin üzerinden 40 yılı aşkın bir süre geçmiş 
olmasına rağmen, temel bir insan hakları sözleşmesi olarak CEDAW’ın etkin uygulanmasının 
öneminin, silahlı çatışmalar, iklim sorunları ve salgın hastalıklar gibi kadınlar ve kız çocukları için 
mevcut küresel zorluklar nedeniyle arttığını vurguladı.

Bakan Yanık, şunları kaydetti:

“Türkiye olarak kadının insan haklarını, müzakere konusu bir siyasi araç olarak değil, acilen ulaşılması 
gereken temel bir hedef olarak görüyoruz. Kadınların ve kız çocuklarının hakları her zaman önemli 
gündemlerdeki kararların merkezinde olmalıdır.

Bu bağlamda, ortaya çıkan sorunlara etkin yanıt için CEDAW Genel Tavsiyelerinin işlevini ve önemini 
tasdik ediyoruz. Ancak yeni dijital teknolojilerin ışığında, yeni bir genel öneriye duyulan ihtiyaç 
artıyor. Ayrımcı etkiler de dahil olmak üzere bu teknolojilerin ortaya çıkardığı zorlukların ele alınması 
ve sunulan fırsatların etkin bir şekilde araştırılması gerektiğine inanıyoruz.

Yeni dijital arenalar, çevrimiçi şiddeti, tacizi ve nefret söylemini güçlendirmek için elverişli bir ortam 
yaratıyor. Dijital teknolojilerin yakın geleceğin ana iş modeli olacağı kesin olmakla birlikte dünya 
çapında kadın ve kız çocuklarının bu teknolojilere erişimi hala çok sınırlı. Komiteye, bu konuları ele 
alan bir genel tavsiyeyi memnuniyetle karşılayacağımızı bildirmek isterim.”

Her ülkenin farklı ulusal bağlamlara sahip olmasının evrensel ideallere ulaşmada sorun teşkil 
etmemesi gerektiğini vurgulayan Bakan Yanık, şöyle devam etti:

“Fakat komitenin değerlendirmelerinde ülkelerin meşru güvenlik önceliklerini, sosyoekonomik 
durumlarını ve kendine has problemlerini de dikkate alması gerektiğine inanıyoruz.
Komitenin işleyişinin niteliği ne olursa olsun, Türkiye CEDAW kaynaklı yükümlülüklerini yerine 
getirmede oldukça kararlı olmuştur. CEDAW üyeleri olarak gerçekleştirmiş olduğumuz bu yapıcı 
diyalog sürecinde, Türkiye’nin insan hakları konusunda uluslararası normları koruduğunun altını 
çizdik.

Her türlü ayrımcılığı önleme ve kadın-erkek eşitliğini sağlama konusunda benimsediğimiz anlayışı 
ve yürüttüğümüz çalışmaları sizlerle paylaştık.  Sivil inisiyatif birimleriyle kurduğumuz işbirlikleri 
sayesinde her zaman daha güçlü sosyal politikalar üretiyor ve her türlü ayrımcılığa karşı daha hızlı 
ve kalıcı çözümler sunuyoruz. Kararlı ve cesur adımlarla belirlediğimiz hedeflere doğru ilerlemeye 
devam edeceğiz.  Diyalog süreçleri boyunca komite üyelerinin yönelttiği kıymetli soru ve yorumlar 
için teşekkür ederiz. Sunduğunuz öneriler, hiç şüphesiz çalışmalarımızın yeniden yapılandırılması 
sürecinde değerlendirmelerimize dahil edilecektir.”

Bakan Yanık, CEDAW Komitesine, Türkiye’nin raporunun değerlendirilmesine katkıda bulunanlara, 
Daimi Temsilciliğe, heyet üyelerine ve  toplantıya emeği geçen herkese teşekkür etti. Konuşmaların 
ardından dün başlayan CEDAW Komitesinin 82’nci oturumu kapsamındaki Türkiye raporunun 
değerlendirilmesi sona erdi.
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Bakan Derya Yanık 
Cenevre’den, 

Uluslararası 
Kuruluşlara ‘YPG/

PKK’ya Karşı 
Harekete Geçin’ 

Çağrısında 
Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, terör örgütü YPG/PKK’nın Suriye’de işgal 
ettiği bölgelerde ailelerinden kopardığı çocukları zorla örgüte almaya devam etmesine 
tepki göstererek, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi başta olmak üzere BM’nin 
diğer ilgili birimlerinin harekete geçerek bu konuda “çok açık, net ve kesin mesajlar” 
vermesi ve gerekirse yaptırım uygulanması çağrısında bulundu

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığı Önlenmesi Sözleşmesi’nin (CEDAW) 14-15 Haziran’daki 82’nci 
oturumu kapsamında Türkiye raporu değerlendirildi.

İki gün boyunca toplantılarda Türk heyetine başkanlık eden Bakan Yanık, AA muhabirine açıklamalarda 
bulundu.

Türkiye’nin 1986’dan bu yana CEDAW’a taraf olduğunu anımsatan Bakan Yanık, her dört yılda 
bir taraf devletlerin Sözleşme kapsamında yaptığı çalışmaların değerlendirilmesi için toplantılar 
düzenlendiğini belirtti.

Bakan Yanık, Türkiye’nin daha önce CEDAW’a gönderdiği raporun değerlendirilmesinin 
tamamlandığını ifade etti.

CEDAW kapsamında kadınlara yönelik ayrımcılığın önlenmesi, sağlık hakları, eğitim hakları, yargılama, 
istihdama katılım ve pek çok başlığın değerlendirildiğini anlatan Bakan Yanık, şöyle konuştu:

“Bu yıl geçmiş yıllardan farklı olarak İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararımız öne çıktı. Bununla 
ilgili çokça soru geldi. Avrupa Konseyi Sözleşmesi olmasına rağmen ve biz BM çatısı altında BM’nin 
bir sözleşmesini tartışmak üzere geldiğimiz halde bir parça İstanbul Sözleşmesi öne çıkmış oldu. 
Onun dışında genel olarak yaptıklarımızı, çalışmalarımızı önümüzdeki süreçte planladıklarımızı, 
ayrımcılıkla mücadele, kadına yönelik şiddetle mücadele çabamızı, aldığımız mesafeyi, yaptıklarımızı 
ve yapmak istediklerimizi, bütün açıklığıyla ve çok samimi bir biçimde paydaşlarımızla paylaştık.”

Bakan Yanık, terör örgütü YPG/PKK’nın Suriye’de işgal ettiği bölgelerde ailelerinden kopardığı 
çocukları zorla örgüte almaya devam etmesine ilişkin ise BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 
“silahlı çatışmalarda çocuklar” konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba’nın 29 Haziran 2019’da 
BM Cenevre Ofisi’nde bir araya geldiği YPG/PKK elebaşlarından “Mazlum Abdi” kod adlı Ferhat Abdi 
Şahin ile “örgütün bünyesindeki çocukları bırakması için” hazırlanan eylem planına resmi törenle 
imza atmasına atıfta bulundu.

“Öncelikle bir terör örgütüyle anlaşma imzalanmaz. Terör örgütüyle anlaşma imzaladığınızda 
karşınızdaki terör çetesini terör örgütü olarak görmediğiniz anlamına gelir” diyen Bakan Yanık, “Bunu 
BM’nin yapmaması gerekirdi. Nitekim Türkiye bu konudaki tepkisini o tarihte de ortaya koymuştu. 
İkincisi terör örgütünden sözüne sadık kalmasını beklemek ikinci büyük hata olur. Sözlerini 
tutmayacakları zaten bizim bildiğimiz ve beklediğimiz bir şeydi. Üçüncüsü terör örgütlerine tavır 
noktasında dünyanın, özellikle uluslararası kuruluşların yaptırım ve yönlendirme yetkisi imkanı olan 
uluslararası kuruluşların terör örgütleriyle alakalı standart ve çelişkisiz bir tutumu olmadığı sürece, 
terör örgütleri insanları ama özellikle kadınları ve çocukları sömürmeye devam edecek” ifadelerini 
kullandı.

PKK ve türevlerinin özellikle kız çocuklarını çok erken yaştan itibaren savaş ve çatışmalarda 
adeta bir kaynak olarak kullandıklarına dikkat çeken Bakan Yanık, “Dolayısıyla Mazlum Abdi’nin 
BM’ye çağrılması büyük bir hata olmasının yanı sıra Mazlum Abdi gibi profillerin verdikleri sözlerini 
tutacaklarını beklemek de ikinci büyük bir hata” dedi.

Çocukları, mazlum ve mağdur insanları konuşmaya devam edeceklerinin altını çizen Bakan Yanık, 
şöyle devam etti:

“Sayın Cumhurbaşkanı’mızın uluslararası her platformda çok açık bir şekilde ısrarla dile getirdiği 
bir husus var; teröre karşı ortak tutum alınması gerektiği. Teröre karşı ortak tutum alınmazsa bir 
başka ülkenin terörle mücadelesine destek verilmezse ‘benim teröristim iyidir, seninkisi kötüdür’ 
gibi birtakım çelişkili, tutarsız yaklaşımlar sergilenirse dünyanın pek çok yerinde terör meselesi 
devam edecek, terörden canlar yanmaya devam edecek. Dolayısıyla umut ediyorum ki uluslararası 
kuruluşlara terörle aralarına nasıl bir mesafe ve ne tür bir karşılıklı mücadele biçimi koymaları 
gerektiğini bu görüntüler tekrar bir hatırlatır.”

Bakan Yanık, Türkiye ve Bakanlık olarak teröre karşı mücadele konusunda BM başta olmak üzere 
uluslararası kuruluşlara çağrılar yaptıklarını belirterek “Gayet tabii ki terörden canı çok yanmış, hala 
yanmaya devam eden bir ülke olarak biz uluslararası topluma özellikle terörle mücadelede eden, 
terör mağduru olan ülkelere ortak tutumla, daha ciddi, daha kapsamlı ve daha samimi destek 
verilmesi gerektiğini bir kez daha altını çizerek söyleyelim.” şeklinde konuştu.

“BM’nin yapmaması gerekirdi”

“Çocukları, mazlum ve mağdur insanları 
konuşmaya devam edeceğiz”

“YPG/PKK’ya karşı harekete geçin”



7372 Kadın Statüsü Gene MüdürlüğüKadın Statüsü Gene Müdürlüğü

Aile ve Sosyal 
Hizmetler 
Bakanlığı 

Kadına Yönelik 
Şiddete 

Karşı İletişim 
Stratejisi 

Hazırlayacak

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı (2021-2025) çerçevesinde, 
“Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İletişim Stratejisi” hazırlanması, e-Devlet’e 
farkındalık artırıcı içerik eklenmesi planlanıyor

Eylem planı kapsamında, 2025 sonuna kadar tamamlanması öngörülen çeşitli faaliyetler planlandı. 
Bu çerçevede, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların 
desteği ile “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İletişim Stratejisi” hazırlanacak.

Bilinçlendirme ve farkındalık alanına ilişkin iyi uygulama örneklerinin sunulduğu uluslararası 
bir konferans düzenlenecek. Yurt dışında yaşayan Türklere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme 
çalışmaları gerçekleştirilecek. E-Devlet’e farkındalık artırıcı içerik eklenecek.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile memur, işçi ve işveren sendikaları tarafından 
erkek üyelerine yönelik eğitim ve seminer programları düzenlenecek. Erken yaşta ve zorla evliliklerle 
mücadele edilmesi amacıyla babalara yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılacak. Belediye 
Kanunu gereğince nüfusu 100 bini geçen tüm belediyelerin konukevi açmasına yönelik teşvik edici 
çalışmalar yürütülecek. Kadına yönelik şiddet eylemlerinden dolayı denetimli serbestlik altında 
bulunan yükümlülerin öfke kontrolü içerikli programlara katılımları sağlanacak. Üniversitelerin 
hukuk fakültelerinde öğrenim gören öğrencilere, kadının insan hakları ve kadına yönelik şiddetle 
mücadele konularında eğitim verilecek.

Eylem Planı kapsamında, “Şiddete Sıfır Tolerans” ilkesiyle kadına yönelik şiddetle mücadele yol 
haritası için 5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyet belirlendi.

27 Mayıs 2022’de yapılan yasal değişiklikle kadına karşı işlenen kasten öldürme, kasten yaralama, 
tehdit, işkence, eziyet suçlarında cezalar artırıldı. Daha önce başka suçların içerisinde değerlendirilen 
ısrarlı takip eylemleri, Türk Ceza Kanunu’na eklenen 123/A maddesi ile ayrı bir suç olarak düzenlendi.
Vekili bulunmaması halinde avukat yardımından yararlanacak kişiler arasında ısrarlı takip suçları ile 

5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyet 
belirlendi

Eylem Planının 81 ilde tanıtılması ve 
uygulanmasına yönelik 532 toplantı

kadına karşı işlenen kasten yaralama, işkence veya eziyet suçlarından mağdur olan kişilere de baro 
tarafından bir avukat görevlendirilmesini isteme hakkı tanınarak, mağdurlara yönelik ücretsiz adli 
yardımın kapsamı genişletildi. Failin duruşmadaki mahkemeyi etkilemeye yönelik şekli tutum ve 
davranışlarının, takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınmayacağı yasa hükmünde yer aldı.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatın incelenmesi için kadına yönelik şiddetin önlenmesi 
konusunda uzman kişilerden oluşan bir çalışma grubu oluşturulması faaliyeti kapsamında Adalet 
Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü bünyesinde gerekli inceleme ile araştırmaları yapmak, 
önerilerde bulunmak ve mevzuat hazırlıklarını tamamlamak üzere Bilim Komisyonu kuruldu.

Adalet Akademisi tarafından, 6284 sayılı Kanun’un uygulanmasında görevli hakimler ile Aile İçi ve 
Kadına Yönelik Şiddet Suçları Soruşturma Bürolarında görev yapan Cumhuriyet savcılarına yönelik 
düzenli eğitim çalışmalarına başlandı. Adli görüşme odaları uygulamaları konusunda, 166 hâkim, 
savcı ve adaya eğitim verildi.

16-17 Aralık 2021’de Afyonkarahisar’da “6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin 
Önlenmesine Dair Kanun ve Uygulamaları” konu başlığı altına bu davalara bakmakla görevli 78 
hâkim ve Cumhuriyet savcısına yönelik olarak meslek içi yüz yüze eğitim programı yapıldı.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planının 81 ilde tanıtılması ve uygulanmasına 
yönelik olarak 532 toplantı gerçekleştirildi ve 20 bin kişiye ulaşıldı. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 
4. Ulusal Eylem Planı’nın politika önceliklerinin belirlenebilmesi için 2022 yılı faaliyet planı hazırlandı 
ve uygulamaya konuldu. 81 ilde Haziran 2022 itibariyle 2022-2025 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele İl Eylem Planları yürürlüğe girdi.

Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesinin 15. Toplantısı 25 Kasım 2021’de ilgili bakanlar ile kamu 
kurum ve kuruluşları, üniversite ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımlarıyla düzenlendi. 
“Kadına Yönelik Şiddet Ekseninde Şiddet Uygulayanlara Yönelik Çok Yönlü Bir Sosyal Hizmet 
Modelinin geliştirilmesi Projesi” kapsamında, şiddet uygulayanlara sunulacak destek hizmetlerine 
ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlar olarak iş süreçlerinin ve kurumsal sorumlulukların belirlendiği 
modüller, rehabilitasyona yönelik ihtiyaca uygun şekilde geliştirilmiş destek ve müdahale programları 
oluşturulması ile hizmet sunanlara yönelik eğitimler gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında Mayıs 2022’de ihale süreci için proje teknik dokümanları oluşturulurken, ilgili 
akademik kurum ile sözleşmenin imzalanmasının ardından proje faaliyetlerine başlanacak.
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Öte yandan, 6284 sayılı Kanun kapsamında hakkında önleyici tedbir kararı uygulananlara yönelik 
öfke kontrolü çatışma çözümü kadın erkek eşitliği konularında farkındalık seminerleri ile 4 ilde 52 
personele yönelik eğitici eğitimi gerçekleştirildi.

Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele İl Eylem Planlarının desteklenmesi ve meslek elemanlarının 
toplumla çalışma becerilerinin geliştirilmesi amacıyla 21 ilden Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, İl 
Müdürlüğü Kadın Hizmetleri Birimi, Sosyal Hizmet Merkezleri Şiddetle Mücadele İrtibat Noktalarında 
görevli 130 Personele yönelik “Eğitim Programı” düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, 
2021 yılı içerisinde muhtarlara yönelik eğitimler kapsamında 18 pilot ilde toplam 11 bin 873 muhtara 
ulaşıldı.

Organize sanayi bölgelerindeki fabrika ve işletmelerde çalışan erkeklere yönelik aile içi şiddet 
farkındalık seminerleri için materyal hazırlanırken, 7 ilde pilot eğitimlerin Temmuz 2022 içinde 
yapılması planlandı. MEB’e bağlı Halk Eğitimi Merkezlerinde, şiddet mağduru kadınlara yönelik 
kurslar halihazırda yürütülürken, merkezlerde geçen yıl Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin 
Önlenmesi ile Öfke Kontrolüne ilişkin kurs programları düzenlendi. Bu bağlamda 2021 yılında Kadına 
Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi kapsamında 21 kurs açıldı ve toplam 419 kursiyer 
eğitim aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde 81 İl Müdürlüğü, ŞÖNİM ve SHM Şiddetle Mücadele 
İrtibat Noktaları tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele erken yaşta ve zorla evliliklerle ilgili 
farklı hedef kitlelerine yönelik farkındalık faaliyetleri (eğitim, seminer, konferans) kapsamında 2021 
yılında 7 bin 199 er-erbaşa ve 6 bin 61 bedelli askere ulaşıldı.

Ayrıca, 13-16 Aralık 2021’de “Aile ve Dini Rehberlik Bürolarında Görev Yapan Erkek Personele Yönelik 
Hizmet İçi Eğitim Semineri”ne 741 erkek personel katıldı. Bu seminer programlarında, “Kadına Yönelik 
Şiddetle Mücadele”, “Mağdura Yaklaşım Tarzları”, “Çocuk İhmal ve İstismarının Önlenmesi”, “Aile İçi 
ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Dini Referanslar” gibi dersler yer aldı.

18 pilot ilde toplam 11 bin 873 muhtara ulaşıldı Erken Yaşta ve 
Zorla Evliliklerle 

Mücadele İl 
Eylem Planları 

Yaygınlaştırılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonunda 17 ilde yürürlüğe konulan ‘Erken 
Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Eylem Planı’na Afyonkarahisar, Ardahan, Edirne 
ve Siirt de dahil edildi. Bu illerdeki kadın ve kız çocuklarına destek sağlamak amacıyla 
Birleşmiş Milletler, UNICEF ve sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla personele ‘Erken 
Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele İl Eylem Planlarının Desteklenmesi’ konusunda 
eğitimler veriliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca erken yaşta evliliklerin önlenmesi amacıyla 2017’de 
uygulamaya konulan Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele İl Eylem Planlarına 4 il daha eklenerek 
yaygınlaştırılıyor.

Hükümetin, erken yaşta evliliklerin önlenmesine yönelik kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler 
ve sivil toplum kuruluşları dahil olmak üzere ilgili tüm tarafların katılımıyla yürüttüğü çalışmalar 
doğrultusunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da erken yaşta ve zorla evlilik oranlarının yüksek 
olduğu illerde çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Ağrı, Aksaray, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, 
Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Şanlıurfa, Van, Yozgat’ta, 
illerin öncelikli ihtiyaçları esas alınarak “Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Planları” hazırlamak 
üzere saha ziyaretleri gerçekleştirildi.

Saha ziyaretlerinde ilgili kamu kurumlarının temsilcileriyle de görüşmeler yapılarak erken yaşta 
evlilik durumuna ilişkin raporlar oluşturuldu ve her ile özel “Erken Yaşta ve Zorla Evlilikle Mücadele 
İl Eylem Planı” hazırlandı. 

İllerin eylem planlarında “Erken yaşta ve zorla evliliklerin nedenleri, etkileri ve önlenmesine ilişkin 
bilimsel araştırma yapılması, erken yaşta evlilik ve zorla evliliklerin sık görüldüğü bölgelerde 
toplumsal farkındalığa yönelik saha çalışmasının gerçekleştirilmesi, farklı hedef gruplara yönelik 
görsel ve yazılı materyal hazırlanması, muhtarların ilgili mevzuat hakkında bilgilendirilmesi ve 
muhtarlar aracılığıyla ailelerin bilinç ve duyarlılığının artırılması, özellikle rehber öğretmenler 
tarafından öğrencilere ve velilere yönelik bilinçlendirme çalışmalarının yapılması, bölgede genç 
kızlara rol model olabilecek eğitimli meslek sahibi kadınlarla toplantılar düzenlenmesi, erken yaşta 
ve zorla evliliklerin sakıncaları konusunda hutbe, vaazlar verilmesi, çeşitli etkinlikler düzenlenmesi” 
konularında çalışmalar yürütüldü.

Saha ziyaretleri gerçekleştirildi
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Hükümetin destekleri ve illerde uygulanan eylem planları sonucunda 2021 yılı Evlenme 
İstatistiklerinde yer alan verilere göre 16-17 yaş grubundaki evlilikler oransal olarak düştü. 2009 
yılında 16-17 yaşında evlenen kişilerin toplam evlenmeler içindeki oranı yüzde 8,1 iken, 2021 yılında 
yüzde 2,3’e düştü. Kız çocuklarının okula devamları konusunda destek sağlanarak, ailelere rehberlik 
hizmeti verildi.

Bakanlık, 17 ilin ardından Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele İl Eylem Planı’na Afyonkarahisar, 
Edirne, Ardahan ve Siirt’i de dahil ederken; toplamda 21 ilin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür 
Yardımcıları, Kadın Konukevi Müdürleri, ŞÖNİM Müdürleri, İl Müdürlüğü Kadın Hizmetleri Birimi 
ile Sosyal Hizmet Merkezleri Şiddetle Mücadele İrtibat Noktalarında görevli personele,  UNICEF, 
UN Women, UNFPA destekleriyle ‘Erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadele il eylem planlarının 
desteklenmesi’ eğitimine başlandı.

Eğitim programlarında, erken yaşta evliliklere ilişkin temel kavramlar, erken yaşta evliliklerin hukuki, 
sağlık ve sosyal hizmet boyutu, ülkemizden ve dünyadan iyi uygulama örnekleri, İl Eylem Planı 
hazırlama, izleme ve değerlendirme süreçleri anlatılıyor. Eğitimlerle, “Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle 
Mücadele İl Eylem Planları”nın güncellenmesi, çalışmalara ivme kazandırılması ve özellikle 
Sosyal Hizmet Merkezleri Şiddetle Mücadele İrtibat Noktalarında görevli meslek elemanlarının 
kapasitelerinin artırılması hedefleniyor.

Yüzde 71 azaldı

4 ilde daha uygulanacak

Eğitimlerde, il eylem planının nasıl
hazırlanacağı anlatılıyor

AKPM Eşitlik ve 
Ayrımcılığın 

Önlenmesi 
Komisyonu Kadının 

Statüsü Genel 
Müdürlüğüne 

Çalışma Ziyareti 
Gerçekleştirdi

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’ne çalışma ziyareti gerçekleştiren AKPM Eşitlik ve 
Ayrımcılığın Önlenmesi Komisyonu Raportörü Zita Gurmai ile Eşitlik Komisyonu Sekreteri 
Penelope Denu kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları kapsamında bilgilendirildi

Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, AKPM Eşitlik ve Ayrımcılığın Önlenmesi Komisyonu 
Raportörü ve Eşitlik Komisyonu Sekreterini ülkemizde kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 
gerçekleştirilen ve planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirdi.

Ülkemizde bilhassa kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamındaki iyi uygulama örnekleri ve tüm 
paydaşlarla eşgüdüm içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde istişarelerde bulunuldu. 
AKPM Heyeti, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü görevleri kapsamındaki genel bilgilendirmeler 
sonrası ülkemizdeki iyi uygulama örneklerini kendi ülkelerinde uygulamak istediklerini ve 
memnuniyetlerini belirterek çalışma ziyaretini tamamladılar.
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Kadınların 
Kooperatifler 

Yoluyla 
Güçlendirilmesi 

Projesi 
Kapsamında 

Çalışmalar 
Devam Ediyor

Kadın kooperatiflerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi yoluyla kadınların 
güçlendirilmesini amaçlayan Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Proje 
kapsamında faaliyetler Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ilgili kamu 
kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde yürütülüyor

Proje kapsamında Bursa Farkındalık Artırma Toplantısı; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı İbrahim Yumaklı, Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatma Öncü ve Bursa Valisi Yakup Canbolat’ın açılış konuşmaları ile 
Bursa’da gerçekleşti.

Bursa Farkındalık Artırma Toplantısı ile kadın kooperatiflerini güçlendirmeye yönelik İl Yol Haritalarının 
ve Faaliyet Planlarının hazırlanması ve Türkiye’ye özgü ekosisteme dayalı büyüme modelinin ana 
çerçevesinin yereldeki ilgili tüm paydaşların katılımı ile şekillenmesi ve kadınların kooperatifleşmesi 
konusunda farkındalığın artırılması hedefleniyor. Toplantıya, Proje’nin hedef grupları olan ilgili 
kamu kurumları, yerel yönetimler, kadın kooperatifleri, kadın kooperatif birlikleri, muhtarlar, sivil 
toplum kuruluşları, tedarik zincirinde bulunan özel sektör temsilcileri ve kooperatif alanında çalışan 
akademisyenler yoğun katılım sağladı.

Mardin’de 
Erken Yaşta ve 
Zorla Evliliklerle 
Mücadele İl 
Eylem Planlarının 
Desteklenmesi 
Eğitimi 
Düzenlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilki Van’da yapılan Erken Yaşta ve Zorla 
Evliliklerle Mücadele İl Eylem Planlarının Desteklenmesi Eğitimlerinin ikincisi Mardin’de 
gerçekleştirildi

Eğitimin Açılış Programı Mardin Vali Yardımcısı Vali Yardımcısı Gürsel Temurci ve Kadının Statüsü 
Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu’nun başkanlığında Mardin ildeki kamu kurum ve kuruluşlarının 
yönetici ve personeli, üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan 100’ü 
aşkın kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. 

Eğitim Programına Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele İl Eylem Planı bulunan iller ile erken 
yaşta evlilik yaygınlığının yüksek olduğu iller katılım sağladı. Bu illerde İl Müdür Yardımcıları, kadın 
konukevi müdürleri, ŞÖNİM Müdürleri, İl Müdürlüğü Kadın Hizmetleri Birimi/Şubesi ile sosyal hizmet 
merkezi şiddetle mücadele irtibat noktalarında görev yapan meslek elemanlarına 4 günlük eğitim 
verildi. Eğitim Programının eğiticileri arasında UNICEF, UN Women, UNFPA ve Genel Müdürlük 
uzmanları yer aldı.

Eğitimden Çeşitli Kademelerden 
Personelimiz Yararlandı
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Sosyal
Yardımlar
Genel Müdürlüğü
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Bakan Derya 
Yanık: “Haziran 

ayında 1 milyar 499 
milyon TL tutarında 

yaşlı aylığı ve 
engelli aylıklarını 

hesaplara yatırdık”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Haziran ayına ilişkin 1 milyar 499 milyon TL 
tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını açıkladı

Bakan Yanık, Haziran ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haziran ayı kapsamında yaklaşık 837 milyon TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını kaydeden 
Bakan Yanık, yaklaşık 662 milyon TL de engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını 
belirtti.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini 
belirten Bakan Yanık, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile 
bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda 
yanındayız. Bu doğrultuda Haziran ayında 1 milyar 499 milyon TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli 
aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık” ifadelerini kullandı.

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

sosyal yardımlarla 
çocukların eğitimli 

bireyler olarak 
yetişmelerini 

sağlıyoruz”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, eğitim odaklı sosyal yardımlarla çocukların 
eğitimli bireyler olarak yetişmelerini desteklediklerini belirterek, “Türkiye’de Lise 
Devam Oranının Artırılması için Şartlı Nakit Transferinin (Şartlı Eğitim Yardımı) Etkisinin 
Güçlendirilmesi” Projesi ile lise döneminde okulu erken bırakma riskleri üzerinde 
doğrudan veya dolaylı etkisi olan faktörleri gözlemleyeceğiz. Akademik araştırmalar ile 
riskleri ve yol haritamızı belirleyeceğiz. Çocuklarımızın lise eğitimlerini almaları yönünde 
desteklerimizi arttıracağız.” dedi

Eğitime erişimin artımına yönelik yürütülen en büyük yardım programlarından birisi Şartlı Eğitim 
Yardımı olduğunu bildiren Bakan Yanık, “Eğitim odaklı sosyal yardımlarla çocukların eğitimli bireyler 
olarak yetişmelerini sağlıyoruz” diye konuştu.

Sosyal yardım alanında hayat geçirilen reformlarla vatandaş odaklı hizmette çok büyük adımların 
atıldığını bildiren Bakan Yanık, “Sosyal politikalarımızı, sosyal hizmetlerimizi ve sosyal yardımlarımızı 
birlikte yürüterek hane refahının sağlanmasında bütüncül bir bakış açısı sunuyoruz” ifadelerini 
kullandı.

Bakan Yanık, Avrupa Birliği ile birlikte ‘“Türkiye’de Lise Devam Oranının Artırılması için Şartlı Nakit 
Transferinin (Şartlı Eğitim Yardımı) Etkisinin Güçlendirilmesi” Projesinin  önemine dikkat çekerek 
şunları söyledi:

 “Proje ile ŞEY alan lise çağındaki çocukların eğitime devam etmelerini amaçlıyoruz. Proje kapsamında 
2019-2020 eğitim-öğretim döneminde şartlı eğitim yardımı alan 386 bin lise öğrencisine ilave nakdi 
yardımda bulunduk. Şimdi projemizin ikinci etabı olan bölümde Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte 
öğrencilerin lise döneminde okulu erken bırakma riskleri üzerinde doğrudan veya dolaylı etkisi 
olan faktörleri gözlemleyeceğiz. Akademik araştırmalar ile riskleri ve yol haritamızı belirleyeceğiz. 
Çocuklarımızın lise eğitimlerini almaları yönünde desteklerimizi arttıracağız.”

Her yıl düzenli eğitime devam etmesi şartıyla 2 milyonun üzerinde çocuk için ŞEY desteğinde 
bulunduklarını ifade eden Bakan Yanık, “Ailelere eğitim çağındaki çocuklarını düzenli okula 
göndermeleri koşuluyla düzenli ödemeler gerçekleştiriyoruz. Böylelikle tüm çocukların eğitime 
erişiminin sağlanmasını hedefliyoruz. ŞEY kapsamında 2021 yılında 2 milyonun üzerinde ilköğretim 
ve ortaöğretim öğrencisi için destek sağladık. Programdan faydalanan çocukların yaklaşık yarısını 
kız çocukları oluşturmakla birlikte, programdan faydalanan kız çocuklarının okula devam oranının 
ise yaklaşık %95,5 olması bizim için oldukça kıymetli” dedi.

Şartlı Eğitim Yardımını, maddi imkânsızlıklar nedeniyle çocuklarını okula gönderemeyen ailelere, 
çocuklarının okula devam etmeleri şartıyla sunduklarını belirten Bakan Yanık, detayları şu şekilde 
paylaştı:

“İlköğretime devam eden erkek öğrencilere aylık 55 TL, kız öğrencilere 60 TL, ortaöğretime devam 
eden erkek öğrencilere aylık 70, kız öğrenciler için de 90 TL tutarında nakdi destek sunuyoruz. 
Bununla birlikte Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı 
kapsamında da yabancı uyruklu çocukların eğitimlerine devam etmesini sağlıyoruz. Bu kapsamda 
Ana sınıfı ile 8’nci sınıf arası öğrenim gören kız öğrencilere aylık 60 TL, erkek öğrencilere 55 TL 
tutarında destek veriyoruz. Lisede eğitim gören kız öğrencilere aylık 90 TL, erkek öğrencilere 70 TL 
tutarında nakdi yardımda bulunuyoruz.”

Hane odaklı yürütülen sosyal yardım programlarında çocuk refahının artırılması, çocukların eğitime 
erişimi ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerinin öncelikli hedeflerinin arasında yer aldığını belirten 
Bakan Yanık, “Değerlerimiz ve geleceğimiz olan çocuklara, sadece eğitim alanında değil ihtiyaç 
duydukları tüm alanlarda desteklerimizi sağlıyoruz. Şartlı eğitim ve sağlık yardımlarımızla doğumdan 
lise eğitimi süresinin sonuna kadar destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Her yıl 2 milyon öğrenciye ŞEY 
desteği
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Şehit Yakınları
ve Gaziler
Genel Müdürlüğü
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Şehit 
Babalarına 

“Babalar 
Günü” 

Ziyareti

Babalar Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve 
Gaziler Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda 81 ildeki şehit babalarına ziyaretler 
gerçekleştirildi

Şehit 
ve Gazi 

Çocuklarına 
LGS ve YKS 

desteği

Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce Liselere Giriş Sınavı (LGS) ile 
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrencilere sınava hazırlık, 
rehberlik ve danışmanlık hizmeti verildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce şehit aileleri ve 
gazilere birçok alanda destek hizmeti sunuluyor. Bu kapsamda şehit ve gazilerin çocuklarına eğitim 
desteği de sağlanıyor. LGS ve YKS’ye girecek çocuklara hem sınava hazırlık hem de özelliklerine 
uygun okul ve meslek seçiminde yardımcı olmak amacıyla danışmanlık ve rehberlik hizmeti verildi.
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Şehit ve Gazi 
Çocukları 

Geleneksel 
Sporları 

Öğrenecek

Şehit ve gazi çocuklarının geleneksel sporları öğrenmeleri amacıyla Şehit Yakınları 
ve Gaziler Genel Müdürlüğü ile Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü arasında 
protokol imzalandı

Geleneksel sporlara gençlerin ilgisini artırmak, bunların nesilden nesile aktarılmasını sağlamak 
amacıyla imzalanan protokole göre, şehit ve gazi çocukları okçuluk ve binicilik sporlarını 
deneyimleyebilecek.

Protokole imza atan Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Şemseddin Yalçın, “Gençlerimiz ve 
çocuklarımızla birlikte olmak, onların pırıl pırıl yüzlerini güldürmek, ata sporumuz olan okçuluk ve 
biniciliği deneyimlemelerine olanak sağlamak bizleri çok mutlu etmiştir.” dedi.

Şemseddin Yalçın, Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü Genel Müdürü Muhammed Fatih 
Çelebi’ye destekleri dolayısıyla teşekkür etti.
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