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Bakan 
Derya Yanık, 
Tekirdağ’da 
Ziyaretlerde 

Bulundu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Bugün sadece Türkiye içerisindeki terörle 
mücadele değil bölgesel anlamda da denklemin değiştiği bir Türkiye’den bahsediyoruz. 
İHA’larıyla, SİHA’larıyla, savunma sanayisiyle savunma denklemini değiştirmiş bir 
Türkiye’den bahsediyoruz. Bize bu Türkiye’yi layık görmeyenlerle kavgamız devam 
edecek. 2023 seçimleri bu kavganın şah noktasıdır. Sandıkta milletimizin yeniden 
bize bu görevi tevdi etmesiyle beraber inşallah Türkiye’nin şahlanışını bir yüzyıl daha 
durduramayacaklar.” dedi

Bakan Derya Yanık, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Tekirdağ’a gitti. Yanık, kentteki 
temasları kapsamında Vali Aziz Yıldırım’ı ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Bakan Yanık, 
Vali Yıldırım’dan kentteki yatırım ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Yanık, daha sonra Tekirdağ ziyareti kapsamında partisinin İl Danışma Toplantısı’na katıldı. 
Burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin 2013’te Gezi olayları, ardından 15 Temmuz sürecinde maddi, 
manevi zarara uğratıldığını söyledi. Gezi olayları ve 15 Temmuz’un arkasında içerideki ve dışarıdaki 
muhalefetin Türkiye’ye ekonomik operasyon yaptığını ifade eden Yanık, “Adamlar diyor ki ‘operasyon 
yaptık’, bizimkiler ‘hayır yapmamışsınızdır olmaz’ diyor. Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John 
Bolton birkaç gün önce ‘Birtakım yerlerde darbe planladık’ dedi. Muhalefet diyor ki ‘Yok yok 
yapmamışsınızdır.’ Niye? Çünkü içerideki başarıyı gölgelemek için birtakım vesayet sistemlerine 
hala ihtiyaçları var.” diye konuştu.

Yanık, 2023 seçimlerinin Türkiye için önemli olduğunu belirtti. Halkın iradesine ipotek koymak 
isteyenlere izin verilmemesi gerektiğinin altını çizen Bakan Yanık, “Arkadaşlar 2023, sözün özü; 
bu vesayet sisteminin, bu vesayet düzeninin Allah’ın izniyle sonsuza kadar yok edilmesi sürecidir. 
2023 bizim için de onlar için de bunun için önemli. Çünkü vesayet düzenini yeniden getirmeye 
çalışıyorlar. Çünkü halkın her seferinde kendi iradesine ipotek koymaya çalışanlara karşı sandıkta 
verdiği cevabı durdurmaya çalışıyorlar. Buna izin vermememiz lazım.” dedi.

Yanık, Türkiye’nin bölgesinde önemli bir ülke olduğunu vurguladı. Türkiye’nin savunma denklemini 
değiştirmiş bir ülke olduğuna işaret eden Yanık, “Bugün sadece Türkiye içerisindeki terörle 
mücadele değil bölgesel anlamda da denklemin değiştiği bir Türkiye’den bahsediyoruz. İHA’larıyla, 
SİHA’larıyla, savunma sanayisiyle bölgesel anlamda da savunma denklemini değiştirmiş bir 
Türkiye’den bahsediyoruz. Bize bu Türkiye’yi layık görmeyenlerle kavgamız devam edecek. 2023 
seçimleri bu kavganın şah noktasıdır arkadaşlar. Sandıkta milletimizin yeniden bize bu görevi tevdi 
etmesiyle beraber inşallah Türkiye’nin şahlanışını bir yüzyıl daha durduramayacaklar.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2023’ün öneminden 10 sene önce bahsetmeye başladığını 
anlatan Bakan Yanık, şöyle devam etti:

“Biz bütün tarih projeksiyonumuzu, bütün gelecek projeksiyonumuzu geriden aldığımız, 
tarihimizden aldığımız hızla oluşturuyoruz. Oradan aldığımız motivasyonla, oradan aldığımız 
cesaretle, oradan aldığımız tarih şuuruyla, kültür şuuruyla, inanç şuuruyla milli birlik ve beraberlik 
şuuruyla oluşturuyoruz. Dolayısıyla bizim sadece hedefimiz seçim kazanmak değil. Ben hep onu 
söylüyorum, yine söyleyeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımız 1994’ü de sayarsanız 28 yıldır iktidarda. 
28 yıldır aralıksız seçim kazanan birisi var karşımızda. Mesele Recep Tayyip Erdoğan seçimi değil 
arkadaşlar, mesele Recep Tayyip Erdoğan’ı bir kez daha Cumhurbaşkanı yapmak meselesi değil, 
mesele Türkiye’nin geleceğinin anahtarını Türkiye’nin eline teslim etmek. Mesele bir seçim daha 
sonra Türkiye’nin vesayet sisteminden, vesayet odaklarının etkisinden, siyaset mühendisliğinden 
sonsuza kadar kurtulması mücadelesini vermek. Mesele Türkiye’nin geleceğini kurmak meselesi. 
Mesele çocuklarımızın geleceğini kurmak meselesi. Mesele bizim insanımızın, dünyanın her yerinde 
başı dik, onurlu, alnı ak bir biçimde gezmeye devam etmesi meselesi.”Yanık, teşkilatçılığın zor olduğunu ve 21 yıldır AK Parti teşkilatının içerisinde olduğunu dile getirdi. 

Teşkilatlarda verilen emeğin, çalışmanın, gayretin ne demek olduğunu iyi bildiğini anlatan Yanık, 
şöyle devam etti:

“Teşkilatlarda verilen emeğin, çalışmanın,
gayretin ne demek olduğunu iyi bilirim”

“Mahalle mahalle gezmeyi, sandık başında beklemeyi, sabahlara kadar oy saymayı, vatandaşa gidip 
tek tek şu şurada konuştuklarımızı tek tek anlatıp onu ikna etmenin zorluğunu gayet iyi bilirim. 
Hiç kolay bir süreç değil. Çünkü bizim hiçbir sürecimiz kolay olmadı. Deminden beri konuşuyoruz 
yani ilk seçimden bugüne kadar yaşadığımız süreci şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Artı genel 
olarak vesayet sisteminin sürekli tepemizde, ‘Siz buna layık değilsiniz. Siz hak edemezsiniz. Siz 
asla yönetemezsiniz. Siz kimsiniz de yönetmeye talip oluyorsunuz’ dediği bir ortamda biz onlara 
rağmen ülkeyi düze çıkarıyoruz, geliri artırıyoruz. Yollar, köprüler, sanayi yatırımları, yerli araçlar, 
İHA’lar, SİHA’lar yapıyoruz. Bakın biz yabancı ülkelerden aldığımız insansız hava araçlarını kontrol 
edemediğimiz için kendi toprakları bombalanmış bir ülkeyiz. Bunlar unutulmadı.”

“Savunma denklemini
değiştirmiş bir Türkiye”

“Hedefimiz sadece seçim 
kazanmak değil”
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya 
Yanık, Tekirdağ’da Kapaklı Sosyal 
Hizmet Merkezinin açılışını yaptı. 
Yanık, Kapaklı Kaymakamlığında 
hizmet veren merkezin açılışında 
yaptığı konuşmada, sosyal hizmet 
merkezlerinin önemli olduğunu 
söyledi. Merkezin geçen yıl hizmete 
başladığını anımsatan Yanık, 
“Sosyal hizmet merkezleri bizim 
faaliyetlerimiz açısından hizmet 
basamaklarımızın en üzerinde duran 
birimlerden birisi. Sosyal hizmet 
merkezleri aracılığıyla vatandaşa 
doğrudan ulaştığımız, ihtiyaç 
tespitini yaptığımız, ihtiyaçlarını 
ulaştırdığımız ve saha taramasını 
özellikle sosyal hizmet merkezleri 
üzerinden gerçekleştiriyoruz.” dedi.

Yanık, sahada ihtiyaçları tespit ederek sosyal hizmet merkezlerinin dağılımını ihtiyaca göre 
oluşturmaya çalıştıklarının altını çizdi. Kapaklı ilçesinin çok göç alan bir ilçe olduğunu vurgulayan 
Yanık, “Kapaklı özellikle çok göç alan, çok yoğun, demografik değişime hızlı uğrayan bir yer. O 
anlamda sosyal hizmet merkezimizin sosyal hizmet başlıklarımızı üreteceği, taşıyacağı ve yereldeki 
ihtiyaçları da tespit etmek bakımından çok önemli bir işlev göreceği çok açık. Aramızda Aile ve 
Sosyal Destek personeli arkadaşlarımız da var. Özellikle saha taraması ve meslek personeli olarak 
hizmet noktasında onlara önemli bir görev düşüyor.” diye konuştu. Bakan Yanık, merkezin hayırlı 
olmasını diledi. Merkezin açılışını yapan Yanık, daha sonra birim çalışanlarıyla bir süre sohbet etti.

Bakan Derya Yanık, Kapaklı Sosyal 
Hizmet Merkezinin açılışını yaptı
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Bakan Derya 
Yanık’tan 

Azerbaycan’a 
Çalışma 
Ziyareti

İş birliği protokolü imzalamak ve ikili görüşmelerde bulunmak amacıyla Azerbaycan’a 
çalışma ziyareti gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Milli Meclis Başkanı Gafarova, Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları 
Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova ile bir araya geldi

Bakan Derya Yanık, 19-21 Temmuz 2022 tarihli Azerbaycan ziyaretinin ilk gününde başkent Bakü’de 
“Ümummilli lider” Haydar Aliyev’in kabrine çelenk koydu. Bakan Yanık, Haydar Aliyev’in eşi Zarife 
Aliyeva’nın anıt mezarını da ziyaret etti.

Bakan Yanık daha sonra Şehitler Mezarlığı ve Türk Şehitliği Anıtı’na ziyarette bulundu. Anıta çelenk 
koyan Bakan Yanık, anı defterine şunları yazdı:

“Aziz şehitlerimiz, Türk milleti Azerbaycan ve Kafkaslar’dan yardıma gelen kardeşleriyle 1915’te 
Çanakkale’de nasıl omuz omuza düşmana karşı savaşmışsa, Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam 
Ordusu’nun yiğitleri de aynı ruhla savaşmışlardır.

Azerbaycan’da şehit düşen askerlerimiz, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki güven ve güçlü kardeşlik 
bağlarının asla sarsılmayacağının da kanıtıdır. Bugün Türk-Azerbaycan kardeşliği ve dostluğu tüm 
dünyaya örnektir. Türkiye her zaman Azerbaycan’ın yanında olacak ve her konuda tereddütsüz 
desteğini göstermeye devam edecektir.

Bakü’nün kurtuluşunun 104. yıl dönümüne yaklaştığımız bugünlerde, şehitlerimizin aziz hatıralarını 
sonsuza kadar kalplerimizde yaşatmanın önemini bir kez daha idrak ediyoruz. Gözlerini kırpmadan 
canlarını feda eden askerlerimizi saygı ve minnetle anıyor, tüm dünyaya örnek olan bu birliğimizin 
ebediyete kadar sürmesini diliyorum. Türkiye ve Azerbaycan devletinin varlığı payidar olsun. 
Ruhlarınız şad olsun.”

Bakan Yanık, şehitlik ziyaretlerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Azerbaycan ve 
Türkiye’nin bölgedeki iş birliğiyle dünyada bir güvenlik adası oluşturduğunu, dostlarına güven 
verirken muarızlarını endişeye sevk ettiğini belirtti. Bakan Yanık, “Bundan önce olduğu gibi bundan 
sonra da Azerbaycan ile ilişkilerimizi her alanda geliştireceğiz, artıracağız ve inşallah milletlerimize, 
toplumlarımıza faydalı sonuçlar üretmeye devam edeceğiz.” dedi.

“İlişkilerimizi her 
alanda artıracağız”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev 
Bakan Derya Yanık’ı kabul etti

Ziyaretini Bakanlığının görev alanlarındaki birtakım çalışmaları, Azerbaycan’daki meslektaşlarıyla 
görüşmek üzere gerçekleştirdiğini dile getiren Bakan Yanık, bu kapsamda Şuşa’ya da gideceğini 
söyledi. Yanık, “Şuşa Karabağ zaferi, Azerbaycan’da ne kadar büyük bir mutlulukla karşılandıysa 
aynı şekilde Türkiye’de de büyük bir mutlulukla karşılandı. Biz de Azerbaycan’ın ve Türk dünyasının 
kültür merkezlerinden biri olan Şuşa’yı ziyaret ederek, hem şehitlerimizin aziz hatıralarına orada 
tazimde bulunmak hem de milletimizle buluşmak arzusundayız.” şeklinde konuştu.

Bakan Yanık, “Türkiye’nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın, Türk milletinin selamlarını Azerbaycanlı 
kardeşlerimize, milletimizin bir diğer parçasına ulaştırmak üzere geldik. Güzel bir çalışma ziyareti 
olacağından eminim. İnşallah, gerek Kafkas İslam Ordusu’nun şehitleri ile Nuri Paşa ve askerleri 
gerek Karabağ şehitlerimizin ve gerek 20 Ocak şehitlerimizin, aziz hatıralarına layık bir biçimde 
Azerbaycan ve Türkiye’nin iş birliğini, dostluğunu sosyal, siyasal, ekonomi, eğitim gibi her alanda 
geliştirmeyi ümit ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Çalışma ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakan Derya Yanık’ı kabul 
etti.

Kabulde Bakan Yanık, Aliyev’e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti. Aliyev de 
teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a selamlarını iletmesini istedi.

İlham Aliyev, 15 Temmuz günü Erdoğan’la yaptığı telefon görüşmesini anımsatarak, Türk halkının 
bu zorlu sınavdan Erdoğan’ın çabaları ve liderliğiyle onurla çıktığının altını çizdi.

İlham Aliyev, Türkiye’deki istikrarın Azerbaycanlıları mutlu ettiğini dile getirdi.

Azerbaycan ve Türkiye’nin dostluğunun tüm imtihanlardan onurla çıktığını ifade eden İlham Aliyev, 
Şuşa Beyannamesi’nin imzalanmasıyla ilişkilerin en yüksek seviyeye ulaştığını vurguladı.

İşgalden kurtarılan Zengilan ilinde yeni havalimanı inşa edildiğini hatırlatan Aliyev, bu havalimanının 
açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacaklarını kaydetti.

İki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda başarıyla geliştiğini vurgulan İlham 
Aliyev, Bakan Yanık’ın ziyaretinin Türkiye ve Azerbaycan’ın ilgili kurumları arasındaki iş birliğinin 
genişletilmesine katkı sağlayacağına inancını dile getirdi.

Bakan Yanık da Azerbaycan’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Aliyev’in 
önderliğinde kazanılan Karabağ Zaferi’nden dolayı mutlu olduklarını belirtti.
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Milli Meclis Başkanı Gafarova 
ile görüşme

“Azerbaycan, bizim için ikinci 
evimiz değil diğer evimiz”

“Türkiye’nin manevi desteği 
sayesinde bu savaşı kazandık”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, İlham Aliyev ile görüşmesinin ardından Azerbaycan Milli 
Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile bir araya geldi.

Bakan Yanık, burada yaptığı konuşmada, Azerbaycan’ın Milli Meclisinde olmaktan memnuniyet 
duyduğunu dile getirdi.

Ziyaretinin geniş kapsamlı olduğunu söyleyen Bakan Yanık, “Şükürler olsun ki düşman işgalinden 
kurtulan ve yıllardır kanayan yaramız olan Şuşa’yı görmek de nasip olacak. Gerek Türkiye gerekse 
Bakanlık olarak başta Türk dünyasının siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal olmak üzere bütün 
alanlardaki birikimlerinin paylaşılması için her daim hazır olduğumuzun ve bu bağlamda üzerimize 
düşen sorumlulukları yerine getireceğimizin altını çizmek istiyorum.” diye konuştu.

Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu’nun çalışmalarını yakından takip ettiklerini 
belirten Yanık, “Azerbaycan-Pakistan-Türkiye Üçlü Parlamento Başkanlarının ilan ettiği Bakü 
Deklarasyonu’nda da ifade edilen devletlerimiz ve milletlerimiz arasında var olan ilişkilerin daha 
da derinleştirilmesi için kapsamlı bir iş birliğinin tesisi yolunda atılan adımları da her zaman 
destekliyoruz. Size ve sizin nezdinizde özgürlüğü ve bağımsızlığı için tüm zorluklara cesaretle göğüs 
geren Azerbaycan halkına sağlık ve esenlik içinde bir yaşam temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, Azerbaycan’a gerçekleştirdiği çalışma 
ziyaretinin ilk gününde Azerbaycan Aile, Kadın ve 
Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Bahar 
Muradova ile de görüştü.

Yanık, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, 
Azerbaycan ve Türkiye toplumlarının birbiri için çok 
kıymetli olduğunu söyledi. Azerbaycan’ın “Ümummilli 
lideri” Haydar Aliyev’in kabri ile Şehitler Mezarlığı 
ve Türk Şehitliği Anıtı’na ziyarette bulunduklarını 
anımsatan Bakan Yanık, Kafkas İslam Ordusu’nun 
şehitleri arasında Bilecik, Balıkesir ve Bartın gibi çeşitli yerlerden askerlerin olduğunu hatırlattı.

Bakan Yanık, “Bizim Çanakkale Şehitliği’ni ziyaret ettiğimizde Bakü’den, Nahçıvan’dan, Karabağ’dan 
isimler görürsünüz. Dolayısıyla bizim tarihten bu yana devam eden ve hiç kopmayan derin, sarsılmaz 
bağlarımız var. Biz o bağları şehitlerimizin topraklarımızda bıraktığı kanla oluşturmuş durumdayız.” 
diye konuştu.

İki ülke arasında tarihsel bir bağ olduğunun altını çizen Yanık, bugün de bundan sonra da Türkiye 
olarak Azerbaycan ile ilişkileri son derece önemsediklerini ifade etti.

“Azerbaycan, bizim için ikinci evimiz değil diğer evimiz.” diyen Bakan Yanık, şöyle devam etti:

“Hem Türkiye’nin hem de Azerbaycan’ın kalkınması, uluslararası planda da bölge anlamında da barış 
ve güvenlik bölgesi tesis etmesi, mazlumların, mağdurların yüzünü çevirdiğinde kendilerini güvende 
hissedeceği bir yer ve bölge tesis etmesi açısından son derece önemli. Azerbaycan ve Türkiye 
sadece tarihsel, kültürel, milli ve manevi anlamda ortak değil, aynı zamanda bölge ve dünya siyaseti 
ölçeğinde baktığımızda bir kader ortaklığı da yürütüyor. Bugün Azerbaycan ve Türkiye olarak iş 
birliğinin ve kader ortaklığının hem ülkelerimiz hem bölgelerimiz ama aynı zamanda da dünyada 
uluslararası toplum açısından da ne kadar önemli olduğunun farkındayız ve bunu geliştirmek için 
de uğraşıyoruz.”

Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları 
Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova da 
Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerini müttefiklik 
düzeyine çıkartan Şuşa Beyannamesi’nin 
önemini dile getirdi.

İşgalden kurtarılan toprakların imar ve 
ihyasının sürdüğünü anlatan Muradova, 
Zengilan’da yeniden kurulan Ağalı köyüne 
göçün başladığını, bazı ailelerin eşyalarını 
araçlara yükleyerek bir zamanlar terk etmek 
zorunda kaldıkları topraklara döndüğünü 
bildirdi.

Muradova, “Bu, Türk’ü yerinden etmenin, 
vatanından kovmanın, onun evini yıkarak 
üzerinde saadet kurmanın mümkün 
olmadığını gösteriyor. Türk mutlaka bunun 
yanıtını verecektir. Azerbaycan’la Türkiye’nin 
ortak çabaları, Türkiye’nin manevi desteği 
sayesinde biz bu savaşı kazandık. Zaferlerimiz 
sürecektir.” şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı ile sıkı iş birliği içerisinde olduklarını 
belirten Muradova, Türkiye’nin ilgili alanlardaki 
tecrübelerinden faydalandıklarını kaydetti.
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Bakan Derya Yanık 
Türkiye ve Azerbaycan 

Arasında “Sosyal 
Hizmetler”Alanında 

İş Birliğine Yönelik 
Mutabakat Zaptını 

İmzaladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Azerbaycan’a gerçekleştirdiği çalışma 
ziyareti kapsamında Otizm Merkezi ve DOST Kapsayıcı Kalkınma ve Yaratıcılık Merkezi’ni 
ziyaret ederek, Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Azerbaycan Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında “sosyal hizmetler” alanında iş birliğine yönelik 
mutabakat zaptını imzaladı

Bakan Derya Yanık, 19-21 Temmuz 2022 tarihli Azerbaycan ziyaretinin ikinci gününde başkent 
Bakü’de Otizm Merkezi’ni ziyaret etti ve yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Otizimli çocukların yaptığı resimleri inceleyen Bakan Yanık, çocuklarla sohbet etti ve onların 
söylediği şarkılara katıldı. Otizmli çocuklara katkı sağlamak için çalışan gönüllü çocuk ve gençlerle 
de bir araya gelen Yanık, gönüllü yapılan faaliyetlerin çok önem taşıdığını ifade ederek, destek 
veren herkesi gönülden kutladığını söyledi.

Daha sonra DOST Kapsayıcı Kalkınma ve Yaratıcılık Merkezi’ni ziyaret eden Bakan Yanık, merkezde 
incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Derya Yanık, ardından merkezde Türkiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Azerbaycan 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında iş birliğine yönelik mutabakat zaptının imza törenine 
katıldı.

Engelli, yaşlı, çocuk, kadın ile gazi ve şehit ailelerinin sosyal refahını artırmaya yönelik projelerin 
geliştirilmesini, deneyim ve bilgi paylaşımını, ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetlerin geliştirilmesini 
ve etkinliğinin artırılmasını kapsayan mutabakat zaptı, Bakan Derya Yanık ve Azerbaycan Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sahil Babayev tarafından imzalandı.

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin tarife ihtiyaç olmayacak kadar köklü, samimi, yakın ve 
güçlü olduğunu vurgulayan Yanık, şöyle konuştu:

“Ancak bu tarihten doğan iş birliğini geçen yıl Şuşa Beyannamesi ile uluslararası platformda 
resmi belgeye dönüştürdük. Gerek Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümetinin bakanları gerek Türkiye 
Cumhuriyeti’nin bakanları olarak bizler, Şuşa Beyannamesi’nin gereği olarak bakanlıklarımız 
ölçeğinde yapmamız gereken çalışmaları, yapabileceğimiz çalışmaları, hizmetleri karşılıklı olarak 
müzakere etmek, birbirimizle dayanışma ilişkilerimizi geliştirmek ve güçlendirmek için aralıksız 
çalışıyoruz.

Nitekim bu anlamda bakanlık olarak Azerbaycan’da ortak çalışma alanlarımız olan iki mevkidaşımız 
var, Sayın Babayev ve Sayın Bahar Muradova. Her iki mevkidaşımızla ve birimle bugüne kadar 
teknik çalışmalarımızı sürdürdük ve kendi alanlarımızla alakalı hazırlıklarımızı yaptık. Biraz önce 
imzaladığımız mutabakat zaptı, bugüne kadar yaptığımız teknik çalışmaların aslında bir resmiyete 
dönüştürülmesidir.”

Çok önemli hizmetler yapılacağına inancının tam olduğunu belirten Yanık, Azerbaycan ve Türkiye’nin 
etle tırnak kadar yakın olan ilişkisinin, bundan sonra bakanlıkların görev alanındaki çalışmalarla da 
süreceğini ifade etti.

Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürüyen 
koruyucu aile hizmetini anlatarak, çeşitli alanlarda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yanık, Azerbaycan çalışma ziyaretlerinin çok verimli geçtiğini ifade ederek, ilerleyen günlerde 
protokol kapsamında yapılacak çalışmaların şimdiden hayırlı olmasını, toplumlara fayda sağlamasını 
temenni etti.

Çalışma ziyaretleri kapsamında bakanlık heyeti ayrıca Haydar Aliyev Merkezi’ne de ziyarette 
bulundu.

Bakan Yanık, imza töreninde yaptığı konuşmada, önemli bir iş birliğinin mutabakat ile yazılı hale 
getirildiğini ifade etti.

“Dayanışma ilişkilerimizi geliştirmek ve 
güçlendirmek için aralıksız çalışıyoruz”
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Bakan Derya 
Yanık , 

Azerbaycan 
Temaslarını 

Değerlendirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “İki ülkenin bakanlıkları ve Azerbaycan’daki 
kadın, çocuk, aileden sorumlu komite olarak sosyal iş birlikleri kapsamında yapacağımız 
çok şey var.” dedi

Çalışma ziyaretleri kapsamında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan Bakan Yanık, AA 
muhabirine iki ülkenin bakanlıkları arasında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Aile ve sosyal 
hizmetlere yönelik çalışmalar açısından Azerbaycan’da iki kurumun bulunduğunu anlatan Yanık, 
bunlardan birinin ilgili bakanlık bir diğerinin ise kadın, aile ve çocuktan sorumlu Devlet Komitesi 
olduğunu söyledi.

Türkiye ve Azerbaycan arasında ilgili bakanlık ve komite ile yaklaşık bir yıldır çeşitli alanlara yönelik 
teknik çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Yanık, “Azerbaycan, bizim dost ve kardeş ülkemiz. 
Dolayısıyla Azerbaycan ile Bakanlığımız özelinde yaptığımız faaliyetlerin ve iyi uygulamaların 
tecrübe paylaşımlarını gerçekleştirmeye hazırız.” dedi.

Burada yapılan teknik çalışmaların ardından yerinde inceleme ve temaslarda bulunduklarını dile 
getiren Yanık, “Karabağ Zaferi’nden sonra Azerbaycan’ı ziyaret etmek ve Şuşa’yı görmek bizim için 
çok önemliydi.” diye konuştu.

Bakan Yanık, Azerbaycan ile yapılacak çocuk, aile, kadın, engelli bireyler gibi çeşitli alanlardaki iş 
birliklerinin diğer Türk Cumhuriyetleri ile de yapılabileceğini söyledi. Yanık, şunları kaydetti:

“Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak dünyanın neresinde bir vatandaşımız yaşıyorsa ya da 
Türkiye kökenli kim varsa, aileden sosyal hizmetlere kadar çeşitli başlıklarda çalışmaları yürütmeyi 
kendimize borç biliyoruz. Tarihi, kültürel, milli ve manevi bağlarımızın olduğu Azerbaycan ve Orta 
Asya Türk Cumhuriyetlerinin tamamının, aynı coğrafyanın bir parçası ve çocukları olduğuna 
inanıyoruz. Dolayısıyla ekonomik, ticari, diplomatik iş birliklerinin sosyal anlamda desteklenmesi 
lazım. Bunu sosyal anlamda desteklediğimizde, milletlerimizin yaptığımız bu siyasal çalışmalara 
sahip çıkmasını sağladığımızda daha kalıcı hale getiririz. Aksi halde bunlar dönemsel kalabilir ve 
dönemsel akametlere uğrayabilir.

Azerbaycan ve Türkiye, ön Asya’da çok güçlü, gerçek ve sağlam iş birliği kurmuş iki ülke olarak, inşallah 
bundan sonraki süreçte diğer Türk Cumhuriyetlerini de davet ederek, birlikte ortak çalışmalara imza 
atmak istiyoruz. Bunu toplumlarımızın geleceği açısından ve milli kimlik oluşturmak için çok önemli 
ve çok gerekli görüyoruz.”

Çalışma ziyaretlerinin çok verimli geçtiğinin altını çizen Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye 84 milyon, Azerbaycan 10 milyon nüfusa sahip. Aslında Anadolu’da 94 milyon nüfusumuzun 
olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla siyasi, ekonomik, askeri, ticari ve diplomatik anlamda yaptığımız 
iş birliğinin muhakkak sosyal anlamda da desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. İki ülkenin 
bakanlıkları ve Azerbaycan’daki kadın, çocuk, aileden sorumlu komite olarak sosyal iş birlikleri 
kapsamında yapacağımız çok şey var.

Neler yapılacağını incelemelerimizde de tetkik etmiş oluyoruz. Biz, var olan kardeşliğimizin ve iş 
birliğimizin teknik ve kurumsal anlamda da desteklenmesi ve yeniden tesis edilmesi noktasında 
bir araya gelinmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu çalışmaları, bundan sonra da aynı yoğunlukta 
sürdüreceğiz.”

“Çalışmaları aynı yoğunlukta 
sürdüreceğiz”

“Ekonomik, ticari, diplomatik iş birlikleri 
sosyal anlamda desteklenmeli”
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Bakan Derya Yanık 
28 Yıl Aradan Sonra 

Ermenistan’ın 
İşgalinden 

Kurtarılan Şuşa’yı 
Ziyaret Etti

Bakan Derya Yanık 
ve Azerbaycanlı 
Komite Başkanı 

Muradova Şuşa’da 
“Birlik” Mesajı 

Verdi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Azerbaycan’a yaptığı çalışma ziyareti 
kapsamında Merdinli Köyüne, Fuzuli Uluslararası Havalimanına ve 28 yıl aradan sonra 
Ermenistan’ın işgalinden kurtarılan Şuşa’ya ziyarette bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Taşıdığımız sarsılmaz ve kopmaz bağlarla 
gelecekte güçlenerek daha müreffeh, bölgesinde daha çok güven tesis eden Türkiye ve 
Azerbaycan’ı inşallah birlikte inşa edeceğiz.” dedi

Bakan Derya Yanık, 19-
21 Temmuz 2022 tarihli 
Azerbaycan ziyaretinin üçüncü 
gününde Ermenistan’ın 1993’te 
işgal ettiği Fuzuli şehrine geldi. 
Tarihi Merdinli Mescidi’nde 
incelemelerde bulunan Bakan 
Derya Yanık, daha sonra Fuzuli 
Uluslararası Havalimanı’na gitti 
ve yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Derya Yanık, program 
kapsamında Azerbaycan’ın Şuşa 
kentindeki tarihi Yukarı Gövher 
Ağa Mescidi’ni ziyaret etti. Yanık, 
burada yaptığı konuşmada 
Ermeni işgali döneminde 
yaşananların derin üzüntü 
verdiğini belirtti. Azerbaycan ve 
Türkiye’nin her zaman yan yana 
olduğunu vurgulayan Bakan 
Derya Yanık, gelecekte tüm 
dünyanın her alanda bugünden 
daha güçlü bir Azerbaycan 
göreceğine olan inancının tam 
olduğunu söyledi.

Bakan Derya Yanık’a gezisi 
sırasında Azerbaycan Aile, 
Kadın ve Çocuk Sorunları 
Devlet Komitesi Başkanı Bahar 
Muradova da eşlik etti.

Çalışma ziyareti kapsamında Azerbaycan’da bulunan Bakan Derya Yanık, Azerbaycan Aile, Kadın 
ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova ile birlikte Ermenistan işgalinden 
kurtulan Şuşa’yı ziyaret etti. Ziyaretin ardından Bakan Yanık ve Muradova, AA muhabirine Karabağ 
zaferi ve yaşanan süreçlere ilişkin değerlendirme yaptı.

Bakan Yanık, Zafer Yolu boyunca işgal döneminde zarar gören, yıkılan yerlerin kendisini derinden 
sarstığını belirterek, “Son derece hüzünlendik. Şükürler olsun bu hüznün sonu selamet oldu. 
İnşallah buralar eskisinden de daha güzel imar edilmiş şekle dönecek ve buraların hak sahipleri 
kendi yurtlarına, vatanlarına, doğup büyüdükleri yerlere dönecekler. Buralar, eski şenlikli olduğu 
zamana dönecek.” diye konuştu.

Şuşa’ya ilk kez geldiğini ifade eden Bakan Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir taraftan çok mutluyum, bir taraftan ise sürekli bir duygu yoğunluğu yaşıyoruz. Mutluluk ve 
hüzün gözyaşları birbirine karışıyor. Şükürler olsun ki Şuşa ve işgal altındaki toprakların önemli bir 
kısmı özgürlüğüne kavuştu. İmar faaliyetleri ve çok hızlı bir altyapı çalışması sürüyor. Bunlar da 
bittikten sonra buraya Azerbaycanlı kardeşlerimiz tekrar kendi yurtlarına dönecekler.”

Karabağ’ın Azerbaycan’ın en verimli, en yeşil ve en güzel yerlerinden biri olduğunu anlatan Yanık, 
yeniden bölgenin simgesi olan har-ı bülbül çiçeğiyle donanacağını söyledi.

Bakan Yanık, iki ülkenin her zaman yan yana ve iş birliği içinde olduğunun ve bunun her zaman da 
böyle kalacağının altını çizerek, şunları kaydetti:

“Azerbaycan ve Türkiye’nin tarihten gelen sarsılmaz, kopmaz bağları var. Aynı zamanda Azerbaycan 
ve Türkiye’nin bölgesel anlamda üzerinde bulunduğumuz topraklarımız itibarıyla stratejik kader 
ortaklığı var. Dolayısıyla bizim Azerbaycan ile kardeşlik hukukumuzun yanında coğrafyadan ve 
konjonktürden kaynaklanan bir ortaklığımız var. İkisini birleştirdiğinizde dünden bugüne taşıdığımız 
sarsılmaz ve kopmaz bağlar, gelecekte güçlenerek daha müreffeh, bölgesinde daha çok güven 
tesis eden Türkiye ve Azerbaycan’ı inşallah birlikte inşa edeceğiz.”
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Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova da işgal 
döneminde yaşanılanların sözlerle ifade edilmesinin oldukça zor olduğunu, bunların ancak yaşanarak 
anlaşılabildiğini söyledi.

Atalarından kendilerine miras kalan topraklarında yaşanan işgalin çok derin yaralar açtığını ifade 
eden Muradova, bölgeyi gezip gören herkesin hüzünlendiğini belirtti.

Muradova, zor günler yaşandığını ve sonunda Azerbaycan’ın bu süreçten zaferle çıktığını 
vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Türkiye Cumhuriyeti bizim yanımızdadır. Burada bölgenin yeniden inşası için çalışan şirketlerin 
çoğu Türk şirketleridir. Türkiye’nin siyasi ve manevi desteğini her zaman yanımızda hissettik. Bugün 
bu arazilerin yeniden yapılandırılması için çalışıyoruz. Tarihte defalarca Azerbaycan topraklarına 
Ermeniler tarafından saldırılar olmuş. Ne oldu? Bunun cevabını tarih ve zaman verdi. Bugün de yine 
Türk gücüyle onların cevabını verdik. Bugün burada olmaktan gurur ve şeref duyuyorum. Karabağ, 
Azerbaycan’dır ve Azerbaycan güçlü bir memlekettir. Azerbaycan, Türkiye ile birlikte bütün Türk 
gücünü kendi özünde taşıyor. İnanıyorum ki, biz iki devlet olarak bu gücü bir yumrukta birleştirerek, 
birliğimizle bize karşı duran tüm güçlere cevap vereceğiz ve adaleti sağlayacağız. Çünkü, tarihte de 
Türk dünyası, her zaman adaletin elçisi olmuştur. Bugün de öyledir ve ülkemle gurur duyuyorum.”

Beraberindeki heyetle çalışma ziyaretleri kapsamında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan Aile 
ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin, sosyal 
politikalar alanında tüm vatandaşlarının eşit fırsatlardan yararlanmasını ilke edindiğini vurguladı.

Geliştirilen sosyal hizmet vizyonuyla artık yurt dışındaki vatandaşlara da ulaşılmaya başlandığını 
belirten Yanık, Türkiye’nin dünyanın her yerinde Türk vatandaşlarının yanında olduğunu, bu 
kapsamda “aile ataşelikleri” hizmet modelinin uygulamaya girdiğini hatırlattı.

Bakan Derya Yanık, Bakanlığa bağlı kurulan aile ataşeliklerinin, yurt dışında yaşayan vatandaşların 
karşılaştıkları özellikle sosyal sorunların çözümü için kişiler ve kurumlar arasında sağlıklı koordinasyon 
sağlamayı ve bütüncül çözümler üretmeyi hedeflediğini ifade etti.

Bu uygulamanın ilk olarak Almanya’da hayata geçirildiğini anımsatan Yanık, 1960’lı yıllardan itibaren 
Avrupa’ya işçi olarak çalışmaya giden Türk nüfusunun şu anda yaklaşık 4 milyona ulaştığını dile 
getirdi.

Yanık, 1960’lardan bugüne kadar geçen süre içinde Avrupa’da yaşayan Türk ailelerin çeşitli sorunlarla 
karşılaşabildiklerini anlattı. Sosyal alanda yaşanan sorunların çözümü için hayata geçirilen aile 
ataşelikleri ile problemlerin çözümünde önemli bir adım atıldığını belirten Yanık, yurt dışındaki 
vatandaşların sosyal ve kültürel haklarını korumak üzere başlatılan çalışmalara 6518 sayılı Kanun ile 
bir yenisinin daha eklendiğini aktardı.

Yanık, bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yurt dışı teşkilatı kurma yetkisi verildiğini 
hatırlatarak, 2015 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile de Almanya’da Berlin Büyükelçiliği nezdinde 1 
müşavirlik, Düsseldorf, Köln, Münih, Hamburg ve Stuttgart Başkonsoloslukları nezdinde de 5 
ataşelik kurulması kararı çıkarıldığını söyledi.

Bugün yaralarını sarmaya çalışan Suşa, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Kültür 
Bakanları Daimi Konseyi Olağanüstü Toplantısı’nda, “2023 Türk Dünyası Kültür Başkenti” ilan edildi.

Ermenistan 8 Mayıs 1992’de işgal ettiği Şuşa’yı savunmak için savaşan yüzlerce Azerbaycanlı 
yaşamını yitirdi, binlerce kişi topraklarını terk etmek zorunda kaldı. Azerbaycanlılar 28 yıl boyunca 
Azerbaycan’ın diğer bölgelerinde hayatlarını sürdürdü. Bu süreçte, Azerbaycanlılara ait 300’den 
fazla tarihi anıt tahrip edildi. Azerbaycan ordusu, 28 yıl sonra başlattığı karşı operasyonla işgal 
altındaki illeri ardı ardına kurtardı. Şuşa da 8 Kasım 2020’de özgürlüğüne kavuştu.

“Karabağ, Azerbaycan’dır, 
ülkemle gurur duyuyorum”

Şuşa, yaralarını sarıyor

Aile Ataşelikleri 
Türk Nüfusun Yoğun 

Olduğu Avrupa 
Ülkelerinde de 

Yaygınlaştırılacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde ilk olarak Almanya’da kurulan “aile 
ataşelikleri”, Avrupa’da Türk nüfusun yoğun olduğu diğer ülkelerde de açılacak
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İlk ataşeliğin 2015 yılında Almanya’nın Düsseldorf kentinde kurulduğunu anımsatan Yanık, 
burada Türklerin sıkıntı yaşadığı sosyal alanlarda çözüm odaklı danışmanlık ve rehberlik merkezi 
olarak faaliyet sunulduğunu ve Almanya’da verilen sosyal hizmetlere ilişkin Türk vatandaşlarının 
bilgilendirildiğini ve yönlendirildiğini kaydetti.

Bakan Yanık, yurt dışında yaşayan Türk toplumlarında milli ve kültürel değerlerin canlı tutulmasının 
geleneksel Türk değerlerinin korunmasında büyük önem taşıdığının altını çizdi. Yanık, bunun yeni 
kuşaklara aktarılan ve aktarılacak olan kültür mirası için de önemli taşıdığını vurguladı.

Yanık, aile ataşeliği bünyesinde sunulan hizmetler kapsamında “aile birliğinin korunması” için 
çalışmalar yapıldığını aktardı. Nisan ayında Almanya ziyareti kapsamında önemli temaslar 
kurulduğunu ve oradaki Türk toplumuna ilişkin tespitlerin yapıldığını belirten Yanık, şunları kaydetti:
“Oradaki aile meselelerini, çocuklarla ilgili vesayet ve velayet sistemine ilişkin yaşanan problemleri 
yerinde dinledik. Almanya’da şu anda da aile ataşeliklerini kurma çalışmaları devam ediyor. 
Almanya’dan başlayarak, Avrupa’nın Türk toplumunun yoğun yaşadığı bütün ülkelerinde aile 
ataşeliklerini yaygınlaştıracağız. Bu konuda ilgili ülkelerin kabul süreçleri var. Henüz resmi 
prosedürüne başlamadığımız ama bizim teknik altyapı ve sosyal çalışmalarını yürüttüğümüz ülkeler 
var. Bakanlık olarak aile ataşeliklerinin açılması planlanan ülkeler için önceden hazırlık yapıyoruz, 
gerekli teknik altyapıyı oluşturuyoruz, gerekli teşhisleri yapıyoruz ve ondan sonra hukuksal ve 
bürokratik süreçleri başlatıyoruz. Almanya ile başlayan bu süreç, diğer ülkelerle de devam edecek.”

“İlk ataşelik 2015 yılında Almanya’nın 
Düsseldorf kentinde kuruldu”

Kadınlara yönelik ayrımcılık ve şiddetle 
etkin mücadeleyi aralıksız sürdürüyoruz

Bakan Derya Yanık 
Sosyal Taraflarla 

İş Birliği Kurulu 
Toplantısına 

Katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “81 ilimizde tüm Türkiye’ye yayılmış 390 
sosyal hizmet merkezimizle bütün halkımıza koruyucu, önleyici ve destekleyici hizmetler 
sunuyoruz.” diye konuştu

Bakan Derya Yanık, Sosyal Taraflarla İş Birliği Kurulu Toplantısı’nda çeşitli STK temsilcileri ve 
akademisyenlerle bir araya geldi. Bakan Yanık, burada yaptığı konuşmada, sundukları hizmetlerin 
odağında birey ve aile dengesi ile aile ve ailenin korunmasını dikkate aldıklarını söyledi.

Geçmişte olduğu gibi günümüzde de toplumun refahını sağlamak adına aile huzurunun korunması 
ve aile fertlerinin sağlığına, mutluluğuna hizmet eden yöntemlerin geliştirilmesi gerektiğine 
inandığını belirten Bakan Yanık, bu anlamda aile danışmanlığı hizmetlerine her geçen gün daha 
fazla ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Ailelerin yaşadığı sorunlara çözüm üretmek için hazırlanan bu hizmetlerden halkın daha çok 
faydalanmasını sağlamanın sorumlulukları altında olduğunu vurgulayan Bakan Yanık, “81 ilimizde 
tüm Türkiye’ye yayılmış 390 sosyal hizmet merkezimizle bütün halkımıza yönelik koruyucu, önleyici 
ve destekleyici hizmetler sunuyoruz. Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti ile Aile Danışmanlığı 
Hizmetimizi de bu merkezlerimizde uzman personelimiz aracılığıyla ücretsiz gerçekleştiriyoruz.” 
diye konuştu.

Bakan Yanık, aileyi ilgilendiren tüm konu başlıklarıyla hazırladıkları Aile Eğitim Programı ile yaygın 
eğitimin önemli parçası halinde olduklarını söyledi.

Çocuk koruma hizmetlerine ilişkin bilgi veren Bakan Yanık, Bakanlık bünyesindeki çocuk bakım 
kuruluşlarında çocukların sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmelerini sağlamaya çalıştıklarını bildirdi.

Yurt tipi bakım modelini son yıllarda ev tipi hizmet modeliyle değiştirdiklerini aktaran Bakan Yanık, 
çocukların aile ortamında büyümesini sağlamak için devlet korumasındaki çocukların koruyucu aile 
yanında hayata hazırlanmasını kurum bakımı kadar önemsediklerine işaret etti.
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Koruyucu ailelik modelinin yaygınlaşması için çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Bakan Yanık, 
sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi ve kurumsal kapasitenin artırılması için de sosyal taraflarla iş 
birliği içerisinde olduklarını dile getirdi.

Bakan Yanık, diğer öncelikli çalışma alanlarının kadın çalışmaları olduğunu belirterek, şöyle devam 
etti:

“Kadınların insan onuruna yakışan bir hayat sürmesi için kadınların insan haklarına tam erişimini 
hedefleyen faaliyetlerimizin yanında kadınlara yönelik ayrımcılık ve şiddetle etkin mücadeleyi 
de aralıksız sürdürüyoruz. Kadınları aile başta olmak üzere hayatın her alanında güçlendirmeye 
yönelik hizmetlerimizle toplumsal kalkınmaya katkı sunmayı hedefliyoruz. Uluslararası alandan 
yerel yönetimlere kadar pek çok açıdan kadın çalışmalarımızda önemli ilerlemeler kaydettik. Bu 
katettiğimiz mesafeler bizim için asla yeterli değil. Ama ‘Nereden başladık, bugün neredeyiz?’ diye 
öncelediğimizde önemli mesafe katettik.”

Şiddetin olduğu hiçbir ortamda insan haklarına erişim, adaletin tesisi ve refah düzeyinin 
yükselmesinin mümkün görülmediğini vurgulayan Bakan Yanık, bu anlamda kadına yönelik şiddetin 
toplumsal mesele olarak kabul edilmesi ve “sıfır tolerans” ilkesiyle mücadele edilmesi gerektiğinin 
altını çizdi.

Bakan Derya Yanık 
Arap Ülkelerinde 

Kadın Hakları 
Mücadelesi 

Konferansına 
Katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, dünya nüfusunun yarısını toplumsal 
kalkınmanın öznesi olan kadınların oluşturduğunu belirterek kadına yönelik tüm 
çalışmaları stratejik bir mesele olarak gördüğünü söyledi

Bakan Derya Yanık, Cezayir’in başkenti Cezayir’de düzenlenen “Arap Ülkelerinde Kadın Hakları 
Mücadelesi” başlıklı uluslararası konferansa katıldı. Bakan Yanık, burada yaptığı konuşmada, 
kadınların hayatın her alanında karşı karşıya kaldıkları siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel sorunların 
çözüme kavuşturulması, mevcut durumun daha ileri bir seviyeye taşınması gerektiğini belirterek 
“Bu kapsamdaki iş birliklerimizi gerek Birleşmiş Milletler (BM) gerekse İslam İş birliği Teşkilatı (İİT) 
çatısı altında faaliyet gösteren kadın komisyonlarıyla birlikte kararlı bir şekilde sürdürüyoruz.” dedi.
 
Eğitim ve farkındalık çalışmalarının yaygınlaştırılması ve hukuk alanında atılan adımların değişimin 
anahtarı olduğunu ifade eden Bakan Yanık, “Artık kadınlar günümüzde daha fazla eğitime katılıyor, 
dünya işgücünün neredeyse yüzde 40’ını kadınlar oluşturuyor. Diğer yandan dünyanın bir kısmında 
kadınlar eşitsizliğe maruz kalıyor, temel insan hakkı olan eğitim, sağlık ve işgücüne katılım hakkından 
yararlanamıyor. Kendini gerçekleştirme konusunda birçok engelle karşılaşıyor.” diye konuştu.

Bakan Yanık, Türkiye’nin son 20 yıllık süreçte anayasa ve yasalarda kadına yönelik ciddi ilerlemeler 
sağladığını dile getirerek “Biz kadın haklarının korunması ve geliştirilmesini küresel bir mesele olarak 
görüyoruz. Zira dünya nüfusunun yarısını toplumsal kalkınmanın öznesi olan kadınlar oluşturuyor.” 
dedi.

Türkiye’nin ekonomiden toplumsal kalkınmaya uzanan geniş bir yelpazede kadınların güçlenmesi 
ve gelişmesine yönelik politika ve stratejiler geliştirdiğine dikkati çeken Bakan Yanık, bu politika ve 
stratejilerin de ulusal ve uluslararası normlar ışığında planlı ve programlı bir şekilde hazırlandığını ve 
uygulandığını vurguladı.

Kadın haklarının korunması ve 
geliştirilmesi küresel bir mesele
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Bakan Yanık, kadına yönelik her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmak, kadın refahını artırmak için 
eğitim ve farkındalık, sosyal yardım ve sosyal hizmet çalışmalarını yaygınlaştırarak sürdürdüklerine 
işaret ederek “Kadına yönelik tüm çalışmaları stratejik bir mesele olarak görüyor ve kadın haklarını 
temel insan haklarından ayrı düşünmüyorum.” dedi.

Bu toplantıda yapılacak istişarelerle kadınların konumunu güçlendirmeye, sosyal statülerini 
yükseltmeye devam edeceklerine inandığını aktaran Bakan Yanık, “Türkiye Cumhuriyeti Aile ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak uluslararası düzeyde, İİT, BM, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği 
başta olmak üzere kadın politikalarının belirlenmesi ve uygulanması süreçlerini yakından takip 
ediyor, aktif katkı ve katılım sağlıyoruz.” diye konuştu.

Bakan Yanık, tarih, kültür ve medeniyetlerde kadına atfedilen yüksek değerleri kadın-erkek hep 
birlikte yaşatmanın gerekliliğine dikkati çekerek “Dün olduğu gibi bugün de evlerinden yurtlarından 
edilen, göçe zorlanan Filistinli kadınların, Suriyeli, Myanmarlı, Doğu Türkistanlı, Afrikalı kadınların 
yanında olacağız.” dedi.

Ev sahibi Cezayir hükümetine, bakanlara ve katılımcılara teşekkür eden Bakan Yanık, şunları kaydetti:
“Ülkemizde elde ettiğimiz bilgi ve tecrübelerimizi sizlerle paylaşmaya, ortak projeler geliştirmeye 
ve gelişim süreçlerine ivme kazandırmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Bu duygu ve 
düşüncelerle toplantılarımızın ülkelerimiz ve tüm dünya kadınları için verimli geçmesini temenni 
ediyorum.”

Öte yandan, konferansa Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hayfa Ebu Gazale, Cezayir Başbakanı 
Eymen Bin Abdurrahman, Cezayir Ulusal Dayanışma, Aile ve Kadının Statüsü Bakanı Kevser Kriku 
ile çok sayıda Arap ülkelerinden bakan ve yetkililer katıldı.

Kadına yönelik tüm çalışmalar 
stratejik bir mesele
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AİLE ve TOPLUM
HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Aile ve Toplum
Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
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Aile Danışmanlığı 
Süpervizyon 

Eğitim Programı 
Tamamlandı

ROMSİD Edirne 
İzleme Ziyareti 

Gerçekleştirildi

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 işbirliğinde Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı 
koordinasyonunda hazırlanan “Aile Danışmanlığı Süpervizyon Eğitim Programı 109 meslek 
elemanının katılımıyla alanında uzman eğiticiler tarafından Antalya’da gerçekleştirildi

Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve Eylem Planlarının İzlenme ve 
Değerlendirilmesi (ROMSİD) projesi kapsamında kurulan İzleme ve Değerlendirme Sistemi 
hakkında görüşmeler yapmak üzere Edirne’ye pilot il ziyareti gerçekleştirildi

Eğitimle; danışma sürecini başlatma, danışma amaçları oluşturma, vakaya uygun kuram ve 
teknik seçme, uygulama ve danışma sürecini etkin şekilde sonlandırma becerilerinin geliştirilmesi 
hedeflendi.

Eğitim Programında katılımcılara aile danışmanlığı temel beceri ve tekniklerini, bilimsel bir 
çerçevede aktarılarak, birey ve ailenin yaşamını iyileştirmeyi sağlayacak uygulamalar için temel aile 
danışmanlığı kuramlarına ve müdahale tekniklerine ilişkin bilgiler aktarıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen ROMSİD Projesi kapsamında üçüncü izleme 
ziyareti Edirne’ye gerçekleştirildi. Programa Genel Müdürlük uzmanlarının yanı sıra Milli Eğitim 
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, 
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden uzmanlar katılım 
sağladı.

Söz konusu programın ilk gününde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Edirne Valiliği, Çalışma 
ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ziyaret edildi. Yapılan görüşmelerde vatandaşların gerek ROMSİD Projesi 
özelinde gerek genel konularda dile getirdiği hususlar not edildi.

Programın ikinci gününde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İl 
Sağlık Müdürlüğü ile toplantı gerçekleştirildi. Bu görüşmelerde kurum amirleri ile istişare yapılarak 
ROMSİD Projesinin sahadaki izleme ve değerlendirme dinamiklerine nasıl uyarlanması gerektiği, 
proje kapsamında oluşturulacak bilgi işlem altyapısı konusundaki öneriler görüşüldü. Bununla 
birlikte, hâlihazırda hazırlıkları devam eden Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi ve Eylem 
Planı kapsamında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin son gününde ise İl Müftülüğü ziyaret edildi. Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı 
Roman mahallelerindeki ilkokullara ziyaretlerde bulunuldu. Sonrasında Roman Sivil Toplum 
Kuruluşları ve muhtarlarla Odak Grup Görüşmesi gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda uygulamada 
sık karşılaşılan sorun ve çözüm önerilerine yönelik istişareler gerçekleştirildi. Ankara’dan katılım 
sağlayan çalışma grubu heyeti ile değerlendirme toplantısı yapılarak 3 günlük ziyaretin öne çıkan 
başlıkları istişare edildi.
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ÇOCUK
HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Çocuk Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
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Emine Erdoğan 
ve Bakan Derya 

Yanık  Koruyucu 
Aile Günü 

Şenliğine Katıldı  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Derya Yanık, Başkent Millet Bahçesi’nde Koruyucu Aile Günü Şenliği’ne katıldı

Programda konuşan Emine Erdoğan, ilk kez düzenlenen Koruyucu Aile Günü kutlamaları vesilesiyle 
bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Koruyucu aile sayısının her geçen gün 
arttığını ifade eden Erdoğan, koruyucu ailelerin de kendi içinde çok güçlü bir aile haline geldiklerini 
gördüğünü, iyilik ve merhamet birbirine eklendikçe bükülmez bir bilek olduğunu dile getirdi.

Emine Erdoğan, 10 yıl önce başlattıkları ‘Gönül Elçileri Projesi’ ile tertemiz niyetler ve binbir emekle 
manzarası insaniyet olan güzel bir yola çıktıklarını anımsatarak şu ifadeleri kullandı:

“Gönüllülük, bizi biz yapan en değerli toplumsal kodlarımızdan biridir. Biz de istedik ki bu dayanışma 
örneği dalga dalga büyüsün. Projemizin odaklarından biri, koruyucu aile yanındaki çocuklarımızın 
sayısını artırmaktı. Koruyucu ailelerin kanatları altındaki çocuklarımızın sayısının, 8 bin 723’e 
yükseldiğini söylemekten büyük mutluluk duyuyorum. 2002’de sadece 515 olan koruyucu aile 
sayımız, bugün 7 bin 212. Biliyorsunuz Kovid-19 salgınının hayatın her alanında son derece olumsuz 
etkileri oldu. Buna rağmen 2021 yılında 1213 koruyucu aile yanına 1462 çocuğumuz yerleştirildi. 
Şunu da büyük bir gururla söylemek isterim, koruyucu aile yanında 948 engelli çocuğumuz ilgiye, 
sevgiye ve şefkate mazhar oluyor. Bu evlatlarımızdan 41’inin ağır engel durumu var.”

Allah’tan “yeryüzünün meleği” olarak nitelendirdikleri tüm koruyucu anne ve babalardan razı 
olmasını dileyen Erdoğan, onlar sayesinde vicdanın, bir insanın varabileceği en yüksek mertebe 
olduğuna olan inancının kuvvetlendiğini bildirdi.

Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, çocuklar için birçok model geliştirdiğini, farklı 
hizmet modelleriyle çocukların bakımlarını sağladığını belirterek konuşmasına şöyle devam etti:

“Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetiyle 147 bin evladımız, ailelerinin yanında destekleniyor. Bunun 
yanında 18 bin 584 çocuğumuz evlat edinme hizmetinden yararlandırıldı. Koruyucu ailelerimiz için 
de türlü sosyal ve ekonomik destekler sunuluyor. Bakım, eğitim ve yetiştirilme harcamaları için aylık 
ücret ödeniyor. Bu ücret, engelli çocuklarımız için yüzde 50 daha artırılıyor. Her öğretim yılı başında 
eğitim masrafları için, yılda 2 kez de kıyafet ihtiyacı için ödemeler yapılıyor. 

“147 bin evladımız, ailelerinin 
yanında destekleniyor”

 Vatandaşları koruyucu aile 
olmaya davet etti

“Aile, alternatifi az bulunan 
sevgi ve şefkat kaynağıdır”

Çocuklarımızın sağlık harcamaları ise Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında 
karşılanıyor. Koruyucu ailelerden sosyal güvencesi olmayan bir kişiye eğer isterse asgari ücret 
tutarı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında sigortası yapılıyor. Koruyucu ailelerimize ve 
çocuklara yönelik psiko-sosyal destek çalışmalarımız titizlikle yürütülüyor.”

Çocuklar, ailelerin yanına yerleştikten sonra da devletin üzerlerinden elini çekmediğini ifade eden 
Erdoğan, devlet ananın kundağında bugüne kadar nice hayırlı evlatlar yetiştiğini, ancak bir aileye 
ait olma duygusunun paha biçilemez olduğunu ve bu yüzden devletin tüm imkanlarıyla bu güzel 
insaniyet yolunun ailelerle birlikte yürütüldüğünü anlattı.

Bir anne ve babanın kalbinin, dünyanın en geniş evi olduğunu ve içine tüm çocukların sığabileceğini 
dile getiren Erdoğan, dünyanın tüm çocuklarını öz evlat saymak için kan bağına ihtiyaç olmadığını 
söyledi. Emine Erdoğan, sevgiye ve güvene doymuş bir çocuğun her zorlu şartta ayakta 
kalabileceğine işaret ederek herkese çocukların kalplerinde insanlığa karşı güven, geleceğe dair 
inanç ve hayata karşı sevgi taşımalarına yardımcı olma çağrısında bulundu.

Tüm koruyucu ailelerden, yaşadıkları bu olağanüstü deneyimi herkese anlatmalarını rica eden 
Erdoğan, tüm anne ve babalara, ne kadar uğraşsalar da ödeyemeyecekleri hakları için şükranlarını 
sundu. Dünyanın en cömert ülkesi olarak anılan Türkiye’nin, şefkati Darüşşafaka, Darülaceze gibi 
çatıların altında kurumsallaştırabildiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

“Dünyayı, dostluk, kardeşlik, komşuluk, yardımlaşma, dayanışma gibi eşsiz faziletlerin 
pencerelerinden seyrettik. İşte, koruyucu aile hizmet modelimiz de bu anlayışın, insanın insana 
emanet olduğu bilincinin bir tezahürüdür. İyi muamele ettiğiniz bu çocuklarımızla dolu evleriniz ‘en 
hayırlı ev’ olarak müjdelenmiştir. Her birinize, bize böyle büyük bir insanlık örneği sunduğunuz için 
şükranlarımı sunuyorum. Mutluluğunuzun, beraberliğinizin, hanelerinizin bereketinin daim olmasını 
diliyorum. Son olarak, tüm vatandaşlarımızı, bir çocuğumuzun elinden tutmaya davet ediyorum. 
Çünkü bu güzel yavrular, yolunu hasretle gözlediğimiz, bilmeden özlediğimiz can parelerimizdir.”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise programda yaptığı konuşmada ailenin, alternatifi az 
bulunan sevgi ve şefkat kaynağı olduğunu söyledi. Devlet bakımı ve koruması altındaki çocukların 
aile sevgisini yaşayabilecekleri özel bir çalışmayı devam ettirdiklerini aktaran Yanık, “Bildiğiniz gibi 
2012 yılında Sayın Hanımefendi’nin himayelerinde başlayan ‘Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri 
Projesi’ ile koruyucu aile programlarımızda yeni ve güçlü bir adım atılmıştır. Bu projeyle birçok 
çocuğumuzun onları sevmeye, ihtiyaçlarını gidermeye, iyi yetişmeleri için hep yanlarında olmaya 
hazır ailelerle kucaklaşmaları sağlanmıştır.” diye konuştu.
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Bakanlık olarak, bütün sosyal politikalarda insanı ve aileyi odağa aldıklarını vurgulayan Yanık, Sosyal 
ve Ekonomik Destek Hizmeti, Evlat Edinme Hizmeti ve Koruyucu Aile Hizmetleri ile her zaman ailelerin 
yanında olduklarının altını çizdi. İlk aşamada çocukları kendi ailelerinin yanında ekonomik olarak 
desteklediklerini anlatan Yanık, sosyal ve ekonomik destek hizmetiyle bir çocuk için aylık ortalama 
1649 lira ödeme yaptıklarını, toplamda 146 bin 435 çocuğun ailelerinden ayrılmadan, doğdukları 
kültür içinde büyüyerek sağlıklı ve mutlu yetişkin bireyler olmaları için gayret gösterdiklerini dile 
getirdi.

Koruyucu aile hizmetiyle; kendi ailesiyle hayatına devam etme imkanını bir şekilde, bir süreliğine 
yitiren çocukların, bakım ve korunmasını kendi evlerinde gerçekleştiren ailelerle buluştuklarını 
belirten Yanık, şöyle devam etti:

“Koruyucu aile modelimizde, çocukları yetiştirme sorumluluğu, devlet ile koruyucu aileler arasında 
paylaşılmaktadır. Bu paylaşım, hem tarafların maddi manevi sorumluluklarını hafifletirken hem 
de toplumsal birliğin sıcak temaslarla organik bir zeminde sağlanması açısından önem taşıyor. 
Koruyucu Aile Hizmetimiz kapsamında Haziran 2022 tarihi itibarıyla 7 bin 212 aile yanında 8 bin 
723 çocuğumuz bulunuyor. Koruyucu aile hizmetinden yararlandırılan ve engel durumu olan 
çocuk sayısı 948. Bu çocuklarımızın 41’i, ağır engel durumu olan çocuklar. 269’u Suriye uyruklu 
olmak üzere 525 yabancı uyruklu çocuğumuz da koruyucu ailelerimizle beraber hayatlarını devam 
ettiriyor. Hükümetimiz, çocuklarımızı ailelerin şefkatine emanet ederken üstlendikleri bu özel 
sorumluluk alanında onları maddi olarak da yalnız bırakmamaktadır. Koruyucu ailelerimizi maddi 
olarak da desteklemek durumundayız. Engel durumu olan çocuğa bakan koruyucu ailelere de engel 
durumundan dolayı bakım desteği sağlıyoruz.”

Yanık, geliştirdikleri sosyal hizmet vizyonuyla artık yurt dışındaki vatandaşlara da ulaşmaya 
başladıklarını belirterek, özellikle Avrupa’da, Türk nüfusun fazla olduğu ülkelerde kurulacak Aile 
Ataşelikleri ile yurt dışında yaşayan vatandaşların karşılaştıkları sosyal sorunların çözümü için 
bütüncül çözümler üretmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Milli kültürün ve değerlerin yaşatılmasında önemli görevler üstlenmek üzere ilk etapta Düsseldorf 
Aile Ataşeliğine ilave olarak Almanya’nın 5 şehrinde daha aile ataşeliklerini hızlıca hayata geçirmiş 
olacaklarını dile getiren Yanık, yurt dışında yaşayan vatandaşların yaşadıkları ülkeye entegre 
olmaları, karşılaştıkları zorluklarda onların desteklenmesi ve haklarının korunması noktasında gerekli 
psiko-sosyal ve hukuki desteği sağladıklarını ifade etti.

“Yurt dışında da olsa kurulan her ailenin Türkiye’de bir yuva olduğunu, onların yuvasının da ülkemiz 
olduğunu kabul ediyoruz.” diyen Yanık, şöyle konuştu:

“Almanya’da ataşeliklerimizin sayılarının arttırılmasında çocuklarımızın ve gençlerimizin, ‘Alman 
Gençlik Daireleri’ tarafından korunmaya alınmasının büyük etkisi oldu. Bakanlığımız, Alman devleti 
tarafından korunmaya alınan çocukların Türk koruyucu ailelerin yanına yerleştirilmesi hususunda 
Türk ailelerini teşvik etmek üzere çalışmalar yapmaktadır. Gençlik Daireleri tarafından koruma altına 
alınan Türk çocukları, çoğu zaman yeterli sayıda Türk kökenli koruyucu aile olmaması sebebiyle 
Alman ailelere verilmektedir. Bu durum, çocukların zaman içinde kendi kimliklerinden uzaklaşmasına, 
bazen kendi kimliklerini kaybetmesine neden olmaktadır. Bu tehlikenin farkında olarak özellikle Sayın 
Cumhurbaşkanı’mızın Koruyucu Aile Günü olarak ilan ettiği 30 Haziran haftasında, Almanya’da 
yaşayan Türk ailelerimizden beklentimiz, bu konu hakkında bir farkındalık geliştirmeleridir.”

Bakan Yanık, çocuk koruması ve bakımında üçüncü hizmet modelinin ise evlat edindirme hizmeti 
olduğunu söyledi. Biyolojik ailesiyle yaşama imkânı bulunmayan çocukları göz önüne alarak 
bu programı oluşturduklarını aktaran Yanık, bugüne kadar 18 bin 584 çocuğun evlat edinme 
hizmetinden yararlandığını ifade etti.

Koruyucu ailelerle kurdukları iş birliğini maddi desteklerin yanında çeşitli eğitimler ve danışmanlık 
hizmetleriyle güçlendirdiklerini dile getiren Yanık, Temel Anne-Baba Eğitimi, Çocuk Gelişimi, İletişim, 
Ergenlik, Travma ve İyileşme gibi birçok konuda anne-babaların bilişsel ve psikolojik yeteneklerini 
takviye etmeye çalıştıklarını, 2022’nin ilk 6 ayında bu eğitimlerle 1124 koruyucu aileyle bir araya 
geldiklerini belirtti.

Bakan Yanık, Azerbaycan’da da koruyucu aile hizmetinin, örnek alındığını ve ülkeye adapte 
edilmek üzere çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti. Alanda görev yapan uzmanların Azerbaycan’da 
koruyucu aile hizmetinin oluşturulmasında rol almaya başladığını anlatan Yanık, “Azerbaycan’la 
yaptığımız görüşmelerde uzmanlarımızın çocuk koruma alanında görev yapan personele, koruyucu 
aile eğitimi vermesi ve aynı zamanda 1 yıl boyunca danışmanlık hizmeti sağlamasının çalışmaları 
yürütülmektedir.” dedi.

“7 bin 212 aile yanında 8 bin 723 
çocuğumuz bulunuyor”

“Psikososyal gelişimlerini, eğitime 
devam durumlarını izliyoruz”

 “Almanya’nın 5 şehrinde daha aile ataşeliklerini 
hızlıca hayata geçirmiş olacağız”

 “Koruyucu aile hizmeti Azerbaycan’da da 
örnek alınıyor”

Çocukları koruyucu aile yanına yerleştirdikten sonra ilk yılda her ay, ikinci yıldan itibaren ise 3 ayda 
bir yerlerinde, aile ortamlarında onları ziyaret ettiklerini anlatan Yanık, “Ziyaretlerimiz esnasında 
çocukların özellikle psiko-sosyal gelişimlerini, eğitime devam durumlarını izliyoruz. Koruyucu aile 
yanına yerleştirdiğimiz çocuklarımızın yüzlerinin güldüğünü, öz güvenlerinin yükseldiğini, kronik 
hastalığa sahip olanların dahi iyileşme sürecine girdiğini mutlulukla gözlemliyoruz.” diye konuştu.
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Devlet 
Korumasındaki 
Gençler YKS’de 

Başarılarıyla 
Dikkati Çekti 

Devlet 
Korumasındaki 

Çocuklar Bilim 
İnsanı Olma 

Yolunda 

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bakım ve koruması altında bulunan gençlerden 
Manisa’dan Recep Can YKS’de sözel alanda Türkiye sıralamasında 323’üncü, Amasya’dan 
Mevlüt Enes Türkoğlu sayısal alanda 6.457’nci oldu. Bakan Derya Yanık,“Başarılarıyla 
gurur duyduğumuz gençlerimizi üniversite öğrenimleri boyunca destekleyeceğiz.”dedi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bakım ve koruması altındaki çocuklardan bilim ve 
teknolojiye ilgisi olanlar Bilim Türkiye Eğitim Programı kapsamında düzenlenen kamplara 
katılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden yararlanan gençler 
2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) başarılarıyla dikkati çekti. 3 milyonun üstünde 
adayın katıldığı YKS’de devlet korumasındaki iki gençten biri sözel puan türünde Türkiye 323’üncüsü, 
diğeri sayısal alanda 6.457’nci oldu.

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS’ye koruma ve bakım altındaki gençlerden bu yıl 742’si katıldı. 
Açıklanan YKS sonuçlarına göre sayısal, sözel ve eşit ağırlıklı puan türlerinde gençlerden toplam 31’i 
ilk 100 bin aday arasına girme başarısı gösterdi.

Manisa’dan Recep Can sözel alanda 494.09 puanla Türkiye 323’üncüsü olurken, Amasya’dan Mevlüt 
Enes Türkoğlu sayısal alanda 520.53 puanla 6.457’nci sıraya yerleşti.

Sınav sonuçlarına göre Sözel puan türünde 22, Eşit Ağırlıklı puan türünde 5, Sayısalda ise 4 genç 
ilk 100 bin arasında yer aldı.

Dil puan türünde ise gençlerden 7’si 300 puanı geçmeyi başardı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bakım ve koruması altındaki bilim ve teknolojiye meraklı 
çocuklar için bilim kamplarında eğitim programları planlandı.

Bakanlığa bağlı kuruluşlardaki çocukların akademik, sportif, sanatsal ve kültürel başarılarının 
artırılması amacıyla çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının iş birliğinde 
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından yürütülen Bilim Türkiye Eğitim Programı’nın 2022 yaz 
dönemi bilim kamplarına bakım ve koruma altındaki çocukların da katılması amacıyla çalışma 
başlatıldı. 

Bakım ve koruma altındaki 6-14 yaş grubu çocuklardan bilim ve teknolojiye ilgi duyan toplam 300 
ilkokul ve ortaokul öğrencisi çocuk için ağustos ayında birer haftalık programlar planlandı.

Çocuklara Bilim Gaziantep, Bilim Gaziosmanpaşa, Bilim Beyoğlu ve Bilim Fatih kamplarında 
Matematik,  Tasarım, Teknoloji, Doğa Bilimleri ve Astronomi-Havacılık alanlarında oluşturulan 
atölyelerde temel eğitimler veriliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, YKS’de başarı kazanan gençleri kutlayarak, başarılarının 
devamını diledi.

Gençlerin geleceklerini şekillendirecek bölümleri seçme heyecanı yaşadıklarına işaret eden Bakan Yanık, 
şunları kaydetti:

“Başarılarıyla gurur duyduğumuz gençlerimizi üniversite öğrenimleri boyunca destekleyeceğiz. Devlet 
korumasında yetişen ve yükseköğrenime devam eden gençlerimize Bakanlığımızca çeşitli destekler 
sağlamaktayız. Rehberlik ve danışmanlık hizmetimizin yanı sıra giyim, yemek, ulaşım gibi giderlerini 
karşılıyoruz. Tercih eden gençlerimizin tamamı KYK yurtları kontenjanından ücretsiz yararlanmaktadır. 

“Öğrenimleri boyunca 
gençlerimizin yanındayız”
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Koruyucu 
Ailelik 

Hayatlarının 
Dönüm 

Noktası Oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının “Koruyucu Ailelik” uygulaması kapsamında 6 
aylıkken Mira’ya yuva veren Dilek-Mehmet Sezgin çifti, hayata onunla yeniden başlamanın 
huzur ve mutluluğunu yaşıyor

Kırıkkale’de ikamet eden Sezgin çifti, kızlarıyla yeniden kurdukları hayatlarını keyif içinde geçiriyor. 
Biyolojik anne baba olmanın önem taşımadığını dile getiren çift, kendilerini “kalbiyolojik aile” olarak 
nitelendiriyor. Mira’ya 6 aylıkken koruyucu aile olan Sezgin çifti, kendi deyimleriyle şu anda 6 yaşında 
olan kızlarıyla birlikte büyüyor.

 Anne Sezgin, Mira’yı ailelerine dahil ettikten sonra hayatlarında nasıl başka bir aşamaya geçtiklerini 
“Biz kendimizi koruyucu aileden ziyade sadece anne-baba olarak gördük. Eşimin de dediği gibi 
kendimizi, yaşımızı, ruhumuzu her şeyimizi yeniledik kızımızla beraber.” sözleriyle ifade etti.

 Anne olmanın mutluluğunu dile getiren Dilek Sezgin, koruyucu ailelik düşünenlere “Koruyucu aile 
olmak isteyenler lütfen acele edin. Toplumu, kötü insanları, kötü yorumları ne olur esas almayın. 
Kendinizi düşünün, size katacaklarını düşünün. Bir insanla beraber büyümenin, onunla beraber 
yaşamanın keyfini yaşayın.” diye seslendi. 

Miray’a sevgisini duygu dolu sözlerle anlatan koruyucu baba Mehmet Sezgin koruyucu aileliğin 
hayatlarını nasıl değiştirdiğini şöyle anlattı:

 “Kızımızın olmasını çok istiyordum. Bir kız çocuğu babası olmak beni heyecanlandırıyordu. Nasip 
oldu Mira ile tanıştık. Yurtlarda ya da şu anda sevgi evlerinde kalan bir çocuğa yuva olalım, hayatına 
dokunalım istedik. Fakat Mira bizim hayatımıza dokundu. Mira bizim hayatımızın dönüm noktası. 
Koruyucu aile olarak Mira hayatımıza girdiğinde biz kilometreyi sıfırladık, yeniden genç olduk. 
Onunla birlikte büyüyoruz.”

Kızlarının ailelerine katılmasıyla mutluluklarının arttığını söyleyen anne Dilek Sezgin de duygularını 
“Bir çocuk sahibi olmak hakikaten çok güzel bir duygu. Bir kere kızımla yaşamak keyifli. Biz çok 
huzurlu ve mutlu bir aileyiz. Kızımla beraber bu biraz daha pekişti. İyi ki var kızımız, hoş geldi 
hayatımıza.” şeklinde dile getirdi.

Özellikle kız çocuk istediklerini belirten Dilek Sezgin, “Biyolojik olarak çocuk sahibi olamıyoruz diye 
bunu hiç sorun etmedik. Biz ‘kalbiyolojik’ anne-babayız. Kalpten anne-baba olduk. Bu öyle bir bağ 
ki, can bağı. Her şeyin kan bağı olmadığını kızımız bize ispatladı.” diye konuştu.

“Kilometreyi sıfırladık, yeniden 
genç olduk”

 “Mutluluğumuz kızımızla 
pekişti”

“Koruyucu aile olmak 
isteyenler acele edin”

Koruma 
Altındaki 
Çocuklar 

Gençlik 
Kampında

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kuruluşlarında koruma ve bakım altında bulunan 
2.156 çocuk, yaz boyunca doğa ve deniz temalı gençlik kamplarında düzenlenecek 
“Değerler Eğitimi” ile sosyal aktivitelere katılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kuruluşlarında koruma ve bakım altındaki çocuklar, yaz 
boyunca doğa ve deniz temalı gençlik kamplarında etkinliklere katılacak.

Koruma ve bakım altındaki çocukların sağlıklı psikososyal gelişimi ve topluma yararlı bireyler olarak 
yetişmeleri amacıyla etkinlikler düzenleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor 
Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle çocuklar için yaz döneminde sosyal aktiviteler 
planladı.

Bakanlığın koruması altındaki 2.156 çocuk birer haftalık sürelerle farklı illerdeki Gençlik ve Spor 
Bakanlığına ait tesislerde organize edilen “gençlik kamplarına” katılacak. Kamplarda çocuklar için 
“Değerler Eğitimi” ile sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler düzenlenecek.

Kamp programlarında “gezi, yüzme, okçuluk, paintball, matrak, bisiklet, tiyatro, müzik, doğa 
yürüyüşü, rafting, sahne gösterileri, el sanatları, oyun ve aktiviteler” yer alıyor
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ENGELLİ ve YAŞLI 
HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Engelli ve Yaşlı 
Hizmetleri
Genel Müdürlüğü
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Bakan 
Derya Yanık, 

Darülaceze 
ve Huzurevi 
Sakinleriyle 

Bayramlaştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kurban Bayramı dolayısıyla Darülaceze ile 
Etiler ve Zeytinburnu Huzurevlerini ziyaret etti

Bakan Derya Yanık, ilk olarak Darülaceze’ye giderek, buradaki sakinlerin bayramını kutladı. Bakan 
Yanık, daha sonra Etiler Huzurevi ve Zeytinburnu Semiha Şakir Huzurevi sakinleriyle bir araya geldi.
Huzurevi sakinlerinin bayramını kutlayan Bakan Yanık, tek tek ilgilenerek sohbet ettiği yaşlılara 
hediye verdi. 

Bakan Yanık burada yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetleri olarak temel misyonlarının, insanlara 
ihtiyaç duydukları her noktada hizmet etmek olduğunu belirterek, bugüne kadar yurt içindeki ve 
dünyadaki milyonlarca vatandaşın her türlü ihtiyacının giderilmesi için çalışmaya devam ettiklerini 
ifade etti.
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KADIN STATÜSÜ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜKadının Statüsü

Genel Müdürlüğü
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Bakan Derya Yanık 
MIKTA Ülkelerinin 
Yer Aldığı “Kadın 

Girişimcilerin 
Desteklenmesi ve Kız 
Çocuklarının Eğitimi” 

Temalı Toplantıya 
Başkanlık Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadınlara eğitim, sağlık, siyaset, 
girişimcilik gibi tüm faaliyetlerde bir farkındalık oluşturulması, hayata ve süreçlere aktif 
katılımlarına destek verilmesinde tüm ülkelere sorumluluk düştüğünü belirterek, “MIKTA 
ülkeleri olarak, kadınların bireysel ve toplumsal güçlenmelerine ivme kazandırmak üzere 
bu sorumlulukla hareket etmek zorundayız. Gerek eğitim gerekse girişimcilik noktasında 
tüm tarafların desteğini alarak kadınların girişimcilik potansiyellerini ortaya çıkarmak 
üzere politikalar geliştirmeliyiz.” dedi

Bakan Derya Yanık, Türkiye MIKTA (Meksika, Endonezya, Kore, Türkiye, Avustralya) dönem başkanlığı 
kapsamında gerçekleştirilen “Kadın Girişimcilerin Desteklenmesi ve Kız Çocuklarının Eğitimi” temalı 
çevrimiçi düzenlenen toplantıya katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Bakan Derya Yanık, MIKTA ülkeleri olarak bölgesel ve küresel sorunlara 
yapıcı çözümlerin üretilmesi için iş birliğinin çok anlamlı olduğunu belirtti. Kadınların çalışma 
hayatında hak ettiği yeri alması, iş gücüne aktif bir biçimde katılması ve üretimde söz sahibi olmasının 
ülkelerin kalkınmasında anahtar bir role sahip olduğunu vurgulayan Yanık, “Bugün artık kadınların 
ekonominin içinde aktif yer almasıyla üretilen refah arasında doğrudan ilişki bulunmaktadır. 
Güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı kalkınma için kadınların eğitim ve ekonomik teşvikler 
ile desteklenmesi kaçınılmazdır. Bu yönde atılan adımlar umut vericidir, ancak yeterli değildir” 
ifadelerini kullandı.

Bakan Derya Yanık, sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirebilmek için ekonomik değer yaratan kadın 
girişimci sayısını artırmanın, var olan kadın girişimcileri güçlendirmenin büyük önem arz ettiğine 
dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Kadın girişimciler gerek işletmelerini kurarken gerekse işletmelerinin faaliyetleri sırasında birçok 
sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadın girişimcilerin 
karşılaştığı sorunların başında finansal kaynak bulmakta yaşanan güçlükler ile sermaye yetersizliği 
gelmektedir. Öte yandan iş deneyimi ve özgüven eksikliği, pazara erişimde yaşanan sıkıntılar, 
koçluk ve danışmanlık ihtiyacı, teşvik mekanizmalarına erişememe ve teknolojiye sınırlı erişim kadın 
girişimcilerin bu süreçte karşı karşıya kaldığı diğer sorunlardır.

Bu durum kadınların işe başlama ve ilerleyen süreçte işin sürdürülebilirliği konusunda problemler 
yaşamalarına neden olmaktadır. Kadınların başta eğitim olmak üzere sağlık, siyaset, girişimcilik ve 
yer aldığı tüm diğer faaliyetlerde bir farkındalık oluşturulması, hayata ve süreçlere aktif katılımlarına 
destek verilmesi ve bu süreçlerin etkili ve şeffaf bir şekilde yönetilmesinde tüm ülkelere sorumluluk 
düşmektedir.”

“MIKTA ülkeleri olarak, kadınların bireysel ve toplumsal güçlenmelerine ivme kazandırmak üzere bu 
sorumlulukla hareket etmek zorundayız” diyen Bakan Derya Yanık, “Gerek eğitim gerekse girişimcilik 
noktasında tüm tarafların desteğini alarak kadınların girişimcilik potansiyellerini ortaya çıkarmak 
üzere politikalar geliştirmeliyiz” dedi.

Kadınların finansal kaynaklara erişimini artıracak, onların ihtiyaç duyacakları becerilerle donatılmasını 
sağlayacak ve toplumsal statülerini yükseltecek en önemli aracın örgün ve yaygın eğitim olduğunu 
işaret eden Bakan Yanık, “Bu sebeple ülkemizde kadına yönelik hazırlanmış önemli politika 
belgelerinden biri olan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planının 5 ana ekseninden 
birini de eğitim oluşturmaktadır. Hükûmetimiz, kadınların ve kız çocuklarının eğitim düzeylerini 
yükseltmek için öncelikli hedefler benimsemiştir. Çabalarımızın bir sonucu olarak da tüm eğitim 
kademelerinde kız çocuklarının net okullaşma oranları önemli ölçüde artmıştır” ifadelerini kullandı.
Bakan Derya Yanık, 11. Kalkınma Planı’nda kadın girişimcilere iş geliştirme süreçlerinde danışmanlık 
ve rehberlik hizmeti sunulması hedefinin yer aldığını kaydederek, “Bu çerçevede bizler, kadın 
girişimcilerin e-ticarette güçlenmelerini sağlamaya yönelik eğitim programları ve seminerler 
düzenliyoruz. Kadınların internet sitesi, portal, aplikasyon gibi dijital ortamlardaki ekonomik 
faaliyetlerinin geliştirilmesini hedefleyen mekanizmalar oluşturmak üzere çalışıyoruz. Kadınlar 
tarafından kurulan kooperatiflere yönelik, eğitim, girişimcilik ve danışmanlık gibi alanlarda sunulan 
destekleri yaygınlaştırıyor, kadınların kooperatif kurmaları için gerekli hukuki düzenlemeleri 
kolaylaştırıyoruz” dedi.

Moderatörlüğü Türkiye Cumhuriyeti Cakarta Büyükelçisi Prof. Dr. Aşkın Asan tarafından yapılan 
toplantıya MIKTA ülkeleri temsilcileri de katıldı.

“Tüm eğitim kademelerinde kız çocuklarının 
net okullaşma oranları arttı”
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Bakan Derya 
Yanık Kadın 

Temasıyla Birincisi 
Gerçekleştirilen 

Akademi 
Buluşmaları 
Toplantısına 

Başkanlık Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Siyasetten ticarete, bürokrasiden 
akademiye, aileden sivil toplum çalışmalarına kadar hayatın her alanında daha fazla 
kadının karar alma pozisyonlarında yer alması, ülkemizin kalkınmasında önemli bir katma 
değer oluşturacaktır. Bakanlık olarak kadının güçlenmesi ve kadına yönelik şiddetle 
mücadele çalışmalarımızda üniversitelerimizin kurumsal yapılarıyla kurduğumuz nitelikli 
iş birliklerini artırmayı hedefliyoruz.” dedi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, alanında uzman akademisyenlerle istişare 
mekanizmasını geliştirmek amacıyla düzenlenen “Akademi Buluşmaları” programının ilki kadın 
temasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 
Akademi Buluşmaları adı altında gerçekleştirdikleri bir dizi etkinlikle bakanlığın görev alanlarında 
çalışan öğretim görevlileri, akademisyenler ve bilim insanlarıyla buluşacaklarını söyledi.

Bakan Derya Yanık, Sivil Toplum Buluşmalarında olduğu gibi akademi buluşmalarında da ilk adımı 
kadın sorunları çalışmalarıyla araştırma ve uygulama merkezleri yöneticileriyle birlikte atmayı 
özellikle tercih ettiklerini kaydetti. Faydalı sonuçları olacağına yürekten inandığının altını çizen 
Bakan Yanık, “Sizler konunun hem akademik anlamında hem uygulama anlamında yıllardır kadın 
çalışmaları noktasında emek veren arkadaşlarımız olarak buradan çok önemli sonuçlar çıkacağına 
inanıyorum. Hem teorik hem pratik anlamında Bakanlığımızın çalışmalarına ışık tutacak. Bizim bu 
anlamda yoğun bir birikimimiz var. Bu birikimin sahada da kullanılması, sizlerin de bir anlamda 
bilgisine sunulmasının çok verimli olduğuna inanıyorum” dedi.

Sosyal hizmetlerin her türünü siyaset üstü bir alan olarak kabul ettiklerini belirten Yanık, “Bizim 
Bakanlığımızın ana çalışma konularıyla alakalı katkıda bulunacak, meseleyi birtakım angajmanlarla 
değil tamamen toplum yararını ele alacak herkese kapımız açık. Bu sebeple hiçbir ayrım gözetmeksizin 
kadın-erkek, genç-yaşlı, engelli ya da değil, birey-aile bütün grupların ihtiyaçlarına özel hizmetler 
sunuyoruz.

Toplum yararını ele alacak herkese 
kapımız açık

Bununla birlikte kadim bir medeniyetin mirasçıları olarak bugünkü gibi istişare geleneğine de özel 
bir önem veriyoruz” diye konuştu. 

Kadınların insan onuruna yakışan bir hayat sürmeleri adına birçok çalışma yürüttüklerini ifade 
eden Bakan Derya Yanık, “Fırsat eşitliğinin sadece kadınlar için değil, toplumun bütün üyeleri için 
vazgeçilmez ve temel bir hak olduğuna inanıyoruz. Bu anlamda dezavantajlı konumda bulunan 
kesimlerin özel olarak desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye’de kadınların aile içindeki 
ve toplumdaki konumunu güçlendirmeye, kadınların medeni haklarını garanti altına almaya ve 
en kritik nokta olan kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin Anayasamız başta olmak üzere 
gerekli mevzuat düzenlemelerini gerçekleştirmiş bulunuyoruz” şeklinde konuştu. Sayısal verilerle 
çalışmaların sonuçları değerlendirildiğinde her alanda önemli bir ilerleme sağladıklarına dikkat 
çeken Bakan Yanık, şöyle konuştu:

“Hemen şunu söylemek isterim, kat ettiğimiz hiçbir mesafe, sağladığımız hiçbir ilerleme bizim için 
yeterli değil. Her insan, kadın- erkek, insan onuruna yakışır bir biçimde kadınlar özelinde şiddetten 
arınmış, fırsat eşitliğini yakalamış bir Türkiye kurana kadar aldığımız hiçbir mesafe bizim için yeterli 
değil. Ancak şunu teslim etmemiz lazım, yeni bir adım atabilmek için geride bıraktığımızı görmeniz 
lazım. Yeni bir çalışma yapabilmek için ne yaptığınızı bilmeniz lazım. Dolayısıyla biz bu anlamda 
yaptığımız çalışmalarımızı önümüzdeki sürece atacağımız adımlara bir motivasyon sağlayabilmek 
için ve yaptıklarımızın sağlamasını yapabilmek için ortaya koyuyoruz. Ölçemediğiniz hiçbir şey 
yoktur. Dolayısıyla kat ettiğimiz mesafenin konuşulmasının da bu anlamda kimseyi rahatsız 
etmemesi gerektiği kanaatindeyim.”

Toplumu tanıyan ve insan haklarına duyarlı bilim insanlarının çalışmaların başarısına katkısının 
yadsınamaz düzeyde olduğunu işaret eden Bakan Yanık, “Ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan 
faaliyetleri takip etmeniz, zamana dayalı olarak yaşanan toplumsal değişimlerin doğru okunması 
adına belirttiğiniz görüşler, çalışmalarımızın bugüne ve geleceğe hitap etmesi açısından çok 
belirleyici olmaktadır. Ayrıca siz değerli akademisyenlerimizin liderlik ve karar alma süreçlerinde kız 
öğrencilerimizin desteklenmesi gibi konularda da önemli bir rolü olduğuna inanıyorum. Siyasetten 
ticarete, bürokrasiden akademiye, aileden sivil toplum çalışmalarına kadar hayatın her alanında 
daha fazla kadının karar alma pozisyonlarında yer alması, ülkemizin kalkınmasında önemli bir katma 
değer oluşturacaktır. Bakanlık olarak kadının güçlenmesi ve kadına yönelik şiddetle mücadele 
çalışmalarımızda üniversitelerimizin kurumsal yapılarıyla kurduğumuz nitelikli iş birliklerini artırmayı 
hedefliyoruz” dedi.
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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.

5 ana hedef, 28 strateji ve 227 faaliyet 
belirlendi

Eylem Planının 81 ilde tanıtılması ve 
uygulanmasına yönelik 532 toplantı

Vekili bulunmaması halinde avukat yardımından yararlanacak kişiler arasında ısrarlı takip suçları ile 
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.

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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18 pilot ilde toplam 11 bin 873 
muhtara ulaşıldı

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.

Kadına Karşı Şiddet 
Özel Raportörü 

Reem ALSALEM’in 
Türkiye ziyareti 

kapsamında “Teknik 
Değerlendirme 

Toplantısı” 
Gerçekleştirildi

Kadına Karşı Şiddet Özel Raportörü Reem Alsalem’in kadınlara ve kız çocuklarına yönelik 
şiddetin durumunu değerlendirmek amacıyla ülkemize gerçekleştirdiği resmi ziyarette 
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde 
“Teknik Değerlendirme Toplantısı” yapıldı

Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı temsilcilerinin katılım 
sağladığı toplantıda, Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, tarafından ülkemizde kadına 
yönelik şiddetle mücadele kapsamında gerçekleştirilen çok taraflı ve eş güdümlü çalışmalar 
konusunda detaylı bir sunum gerçekleştirildi.

Sunumun ardından, 10 günlük ziyareti neticesinde Alsalem tarafından hazırlanan ön raporda yer 
alan tespitler ve tavsiyelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Raporun nihai hali, Haziran 2023 
tarihinde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyine sunulacak.
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 Bakan Derya Yanık: 
“Kurban Bayramı 

dolayısıyla sosyal 
yardım programlarımız 

kapsamındaki 
ödemeleri öne çekerek 

3 milyar 125 milyon TL’yi 
hesaplara yatırdık”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kurban Bayramı dolayısıyla Temmuz 
ayına ilişkin belirli sosyal yardım programları ödemelerinin öne çekildiğini hatırlatarak, 
“Yaşlı aylığı, engelli aylıkları, Evde Bakım Yardımı ve Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) 
ödemelerini bayramdan önce hesaplara yatırdık. Bu doğrultuda hak sahiplerine toplamda 
3 milyar 125 milyon TL ödeme yaptık.” dedi

Bakan Derya Yanık, Kurban Bayramı öncesinde ödemesi yapılan Temmuz ayı yaşlı aylığı, engelli 
aylıkları, Evde Bakım Yardımı ve SED’e ilişkin açıklamalarda bulundu.
 
Temmuz ayında yaklaşık 835 milyon TL tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını kaydeden 
Bakan Yanık, yaklaşık 658 milyon TL engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını 
belirtti.
 
Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için 
çalışamayan vatandaşların desteklendiğini hatırlatan Bakan Yanık, “Bakıma ihtiyacı olan ağır 
engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 
296 milyon TL Evde Bakım Yardımını Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırdık. 550 bin 
vatandaşımız Evde Bakım Yardımından yararlandı.” dedi.
 
Yaşlı ve engellilere yönelik yapılan ödemelerin yanı sıra çocukların ekonomik sebeplerle ailelerinden 
kopmaması için ihtiyaç sahibi ailelere Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunduklarını 
da kaydeden Bakan Yanık, “Kurban Bayramı öncesinde Sosyal ve Ekonomik Destek’ten (SED) 
yararlanan yaklaşık 147 bin çocuğumuz için ailelerin hesaplarına toplamda 336 milyon TL yatırdık.” 
dedi.
 
Gelişen ve büyüyen Türkiye’nin refahını toplumun tüm kesimleri ile paylaşmaya devam ettiklerini 
söyleyen Bakan Yanık şunları söyledi:
“Bu doğrultuda Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal yardım programları kapsamındaki yaşlı aylığı, 
engelli aylıkları, Evde Bakım Yardımı ve Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerini hesaplara 
yatırdık. Hak sahiplerine toplamda 3 milyar 125 milyon TL ödeme yaptık.”
 
İhtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini 
bildiren Bakan Yanık, “Engelli, yaşlı ve çocukların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile 
bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda 
yanındayız.” dedi.
 
Bakan Yanık, sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde 
yürütüldüğünü belirtti.

 Bakan Derya 
Yanık: “Kurban 

Bayramı 
öncesinde ihtiyaç 

sahipleri için 
SYDV’lere yaklaşık 

223,7 milyon TL ek 
kaynak aktardık”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi 
hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakıflarına (SYDV) 223,7 milyon TL ek kaynak aktardıklarını açıkladı

Bakan Yanık Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olacaklarını bildirerek, 
aktarılan kaynağın etkin ve hızlı şekilde sahiplerine ulaştırılacağını ifade etti.

Ülke genelindeki tüm SYDV’ler aracılığıyla ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen hanelerin gıda 
ihtiyaçlarının karşılanması için ayni ve nakdi olarak destek verdiklerini belirten Bakan Yanık, şunları 
söyledi:

“Dini bayramlarımız öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi 
için yardımda bulunuyoruz. Geçtiğimiz Ramazan ayı öncesinde vatandaşlarımızın gıda ihtiyaçlarının 
karşılanması için SYDV’lerimize 224 milyon TL kaynak aktarmıştık. Şimdi de Kurban Bayramı 
öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda gereksinimlerini karşılayabilmesi için SYDV’lere 
yaklaşık 223,7 milyon TL ek kaynak aktardık.”

İhtiyaç sahibi vatandaşlara sunulan sosyal yardımların nesnel, şeffaf ve hesap verilebilir biçimde 
gerçekleştiğinin atını çizen Bakan Yanık, “Sosyal yardımlarımızı talep odaklıdan çıkarıp arz odaklı 
şekle dönüştürdük. Vatandaşlarımız artık bize gelmiyor, biz onlara ulaşıyoruz. Bunu da yaparken 
hiçbir ayrım gözetmiyoruz. 2002’den bu yana ürettiğimiz sosyal refahı eşit bir biçimde dağıtmanın 
mücadelesini veriyoruz. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın dönemsel ihtiyaçlarının karşılanması için 
sosyal yardımlarımızı ve desteklerimizi artırarak vatandaşlarımıza sunacağız” dedi.
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 Bakan Derya Yanık
15 Temmuz Şehit 
ve Gazileri Adına 

Fidan Dikim 
Töreni’ne Katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Bir ağaç dikerek bir yere mühür vurursunuz 
aynı zamanda. Bugün sizlerle şehitlerimizin, gazilerimizin adlarını o tarih sayfalarına hiç 
silinmemek üzere nakşetmiş olacağız.” dedi

Bakan Derya Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 
düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Adına Ağaç Fidan Töreni’ne katıldı.

Bu tür etkinliklerle gençlere, çocuklara tarih bilincini, vatan sevgisini, vatan müdafaasını anlatmaya, 
öğretmeye çalıştıklarını belirten Derya Yanık, tarihin bütün aşamalarıyla en başından bugüne kadar 
bir kahramanlık destanı içerdiğini, İstiklal Harbi’nin başlı başına bir kahramanlık destanı olduğunu 
kaydetti.

Bu milletin evlatlarının koşa koşa vatan müdafaasına gittiğini söyleyen Yanık, şöyle devam etti:

“Ben bu milletin evladı olmaktan her zaman gurur duydum elhamdülillah. Ama 15 Temmuz gecesi bir 
kez daha gurur duydum, 15 Temmuz, kahramanlık destanlarının çok uzakta olmadığını, gerektiğinde 
yeniden kuvveden fiile çıkacağını bize bir kez daha göstermiş oldu. Minarelerden okunan selaları 
duyar duymaz ‘bu bir seferberliktir’ deyip koşan vatandaşlarımızın olduğunu biliyoruz. Sonrasındaki 
konuşmalarımızda, onların ifadelerinde o ruh halini çok canlı bir biçimde aktardılar. Bizler de 
buna tanık olduk. Cumhurbaşkanı’mızın çağrısı ile bir an bile tereddüt etmeden canını tehlikeye 
atan, gözünü sakınmadan kurşunların üzerine giden bir millet başka türlü açıklanamaz ancak bir 
kahramanlık destanıyla açıklanabilir.”

Bakan Yanık, 15 Temmuz sonrasındaki demokrasi nöbetlerinin de bu destanın bir parçası olduğunu 
belirterek, “15 Temmuz bize tarihten biriktirdiğimiz ve kuşaktan kuşağa kulaktan kulağa aktardığımız 
Nene Hatunlar, Kara Fatmalar, Kuvayı millîye kahramanlarının destanının aslında ne kadar hepimizin 
ruhunda, hepimizin genetik kodlarında yaşadığını göstermiş oldu.” dedi.

Şehitlerin ve ahirete irtihal eden gazilerin emanetinin, bayrak ve onlardan geriye kalan aileleri 
olduğunu ifade eden Yanık, bu emanetlere hakkıyla sahip çıkabilmenin de Bakanlık olarak en önemli 
sorumlulukları arasında bulunduğunu söyledi.

 “Bizden sonraki kuşaklara da önemli 
bir mesaj verdiğimize inanıyoruz” “15 Temmuz, diriliş ruhunu benliğinde 

yaşatmaya devam edecektir”

 Bakan Derya Yanık:
“15 Temmuz 

Türkiye Aşkına 
Resim ve Şiir 

Sergisi”ni Açtı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın, halkımıza meydanlara çıkmaları için yaptığı çağrının ardından, cadde ve 
sokakları dolduran milyonlar, daha önce belki de hiç bu kadar yakından görmedikleri 
tankların, uçakların, mermilerin önüne göğsünü siper ederek, adeta bir kurtuluş destanı 
yazdılar.” dedi

Bakan Derya Yanık, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda kalan gençler, kadınlar, yaşlılar ile il ve 
ilçelerde çalışan personel tarafından hazırlanan “15 Temmuz Türkiye Aşkına Resim ve Şiir Sergisi’nin 
Milli Kütüphane ‘deki açılışına katıldı.

Etkinliğin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen “15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri” kapsamında düzenlendiğini belirten Bakan Yanık, 
sergide profesyonellik ölçüsünde eserler olduğunu söyledi.

Gerçekliğin ve anın, sanatın büyüsü altında tekrar sunulmasının hayata bir başka anlam ve coşku 
kattığını ifade eden Yanık, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün, halkın hafızasında nasıl yer ettiğinin 
bu sergiyle görüldüğünü dile getirdi.

“Türkiye Aşkına” temasını seçenleri kutlayan Yanık, “Çünkü biz vatanımıza aşkla bağlıyız. Türkiye, 
bizim için bir ülke adı değildir sadece. Özgürlüktür, fikirdir, aşktır, heyecandır.” diye konuştu.

Bakan Yanık, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün, devletin çeşitli kademelerine sinsi bir şekilde 
sirayet etmiş bir grup hainin, Türk milletinin istiklalini ve istikbalini vesayet altına almak amacıyla 
gerçekleştirdiği menfur bir saldırı olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsını ve Türkiye Büyük Millet Meclisini hedef alarak, milli 
iradeyi ve demokrasiyi yok etmek isteyen hainlerin, aziz milletin sarsılmaz bağımsızlık iradesi karşısında 
menfur emellerini gerçekleştiremeden mağlup olduğunu aktaran Bakan Yanık, şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, halkımıza meydanlara çıkmaları için yaptığı çağrının 
ardından, cadde ve sokakları dolduran milyonlar, daha önce belki de hiç bu kadar yakından görmedikleri 
tankların, uçakların, mermilerin önüne göğsünü siper ederek, adeta bir kurtuluş destanı yazdılar. 
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Necip milletimiz, bu şerefli ve vakur duruşuyla tarihin sayfalarına eşsiz bir ‘milli irade destanı’ 
nakşetmiştir.

Binlerce yıllık tarihi boyunca zulme ve esarete boyun eğmeyen Türk milletinin soylu direnişi, bir 
kez daha tescil edilmiştir. 15 Temmuz, diriliş ruhunu benliğinde yaşatmaya devam edecektir. Çıplak 
elleriyle koca koca tankların, uçakların karşısında durmaya cesaret eden bir milletin şiirinin, destanının 
yazılması mukadderdir. Bu şiir ve resimlere baktıkça iftihar etmemek, böyle bir milletin evladı olmaktan 
dolayı gurur duymamak mümkün değil. Bu sergi, bize şunları hatırlatmaktadır, milletimizin yüreğindeki 
ülke, millet, devlet, bayrak, din sevgisi, mukaddesat sevgisi çok büyük ve aşikardır.”

Bakan Yanık, 18 Temmuz Pazartesi gününe kadar açık kalacak sergiyi tüm halkın görmesini istediğini 
belirterek, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan vatandaşlara Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, 
gazilere de şifa diledi.

Konuşmaların ardından Bakan Yanık ve protokol üyeleri tarafından serginin açılışı yapıldı. Yanık, daha 
sonra anı defterini imzaladı.

Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarına 374 
Şehit Yakını, Gazi 

ve Gazi Yakını 
Yerleştirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarındaki 374 kadroya 
eğitim durumlarına göre şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının ataması yapıldı

“Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni” Saray Engelsiz 
Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlendi.

Törende konuşma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 20 yıldır şehit yakınları ve gazilerimizin haklarını korumak, 
onlara daha iyi imkanlar sunmak için ayrı bir azimle çalıştık. Bakanlık olarak şehit yakını, gazi ve gazi 
yakınlarımızın yasayla güvence altına alınan haklarının yanında, yaşam standartlarını yükselterek 
sürekli bir iyileştirme yaparak gerçekleştirdiğimiz hizmetleri hayata geçirmek en önemli hedefimizdir.
Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza daha iyi hizmet sunmak, onların refah seviyelerini 
yükseltmek için hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyoruz. Sizlerin ailelerinizle birlikte huzurlu bir yaşam 
sürmeniz için elimizden gelen maddi ve manevi gayreti gösteriyoruz. Terörle mücadelede sınır 
ötesi harekatlarımızda, 15 Temmuz’da gazilikle şereflenen her kardeşimize pek çok farklı kalemde 
büyük destekler veriyoruz. Maaştan sağlık hizmetlerine, eğitim desteğinden istihdama kadar farklı 
uygulamalarla birçok model geliştirdik. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ve dirayetiyle bu konuda sizler için mümkün olan en iyi şartları 
oluşturmak üzere çalışmaya devam edeceğiz.  Her zaman ve her şartta bu yoldaşlığa sahip 
çıkacaklarının altını çizerek, Bizler, bu salonda bulunan herkes, şehit ve gazilerimizden büyük bir 
emanet aldık. Bu emaneti korumak için her imkanımızı seferber edeceğiz.”

Konuşmanın ardından noter huzurunda 374 kadro için kura çekildi. Atamalar, kamu kurum ve 
kuruluşlarında avukat, arkeolog, büro personeli, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diyetisyen, eczacı, 
fizyoterapist, hemşire, kuran kursu öğreticisi, mimar, mühendis, öğretmen, redaktör, sağlık memuru, 
sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, teknisyen, tekniker ve veteriner hekim unvanlarındaki kadrolara 
gerçekleştirildi.

Bu atamayla bugüne kadar kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı toplam 
47.437’yi buldu.
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