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ASTENGIYAN GARANTIYA DERBASKIRINA

ŞENAY KEÇECİ

Di sala 1979’an de ligundêAşik Veysel ê Sêvrîalanêjidayikbûye.
Tevahiyajiyanaxwe ya perwerdehiyêliEnqereyêqedand.
Jisalêndibistananavînhetanihajibomafênbeşêncudayêncivakêtêdikoşe.
Demakudijiyanaxwe ya xebatê de wekwênesaziyateknîkîbû, jibomafênbeşêncudayêncivakê, bitaybetîbaweriyaElewîtiyêxebitî.
DiŞaxaEnqereyê û NavendaGiştî ya KomeleyaÇandê
ya Pîr Sultan Abdal de gelekwezîfegirt.
Li gel gelekxebatêndivîwarî de, diavakirina “MeclîsaJinênElewî” de cihgirtkudipêşengiyaKomeleya Çanda PîrSûltan Abdal de hat avakirin.
Di sala 2020an de wekendamêLijneyaRêvebir a
Konfederasyona Astengdaran hat hilbijartin û
diprojeya “ZêdekirinaŞarezayênParêzgeriyêyênXwendekarênZanîngehêyênAstengdar” de wekxebatkarêîdarîxebitî.
Ji sala 2021an vir ve di “ProjeyaMafênSerfkaran a
Astengdaran” de wekAlîkarêProjeyêdixebite.
Şenay wekSerokaDamezrîner a KomeleyaDayîkênZarokênAstengdar û Dildaran, wezîfeyaxwe ya
SerokatiyaKomeleyêdidomîne û di “Kampanyaya
“Kampanyaya MafêTeqawitiyê ya Jinan a XeberdanaAstengdaran” kujialiyêkomeleyê ve têlidarxistin
de cihdigire.
Şenay dihemandemê de SerokaKomeleyaÇand û
Piştevaniyê ya Sivrialanê ye, dihemandemê de endama damezrîner a Komeleya Diyaloga CivakaSivîl
û endamêDesteyaRêveber e.
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DERÎ

DiPeymanaMafênAstengdaran
a
NeteweyênYekbûyî de têgotinkupiraniyakesênastengdardinavaşert û mercênxizaniyê de dijîn.
Feqîrî yek jisedemênherîgirîngênkêmendaman
e, lêewsedemek e kuxizaniyêdinavkêmendaman de çêdike û zêde dike.
Digelkutêtexmîn kirin ku 10% jinifûsacîhanêjikesênkêmendampêktê, têtexmîn kirin ku% 20jimirovênherîfeqîrliseranserêcîhanêastengdar
in. Ev dane jînîşan dide kudinavberaxizanî û seqetiyê de têkiliyekheye.
Liwelatê me diderbarêastengdaran de diderbarêgelekmijaran de tu daneyênfermî û li ser
rewşaxizaniyaastengdaranjî tu daneyênfermînînin.
LiwelatênYekîtiyaEwropayê, jisedî 30 ê nifûsaastengdaranneçar e kubixizaniyagiran re rûbirûbimîne.

Demaku em livandaneyandinêrin, derdikeveholêkubimîlyonanastengdar û malbatênwanênastengdarhenekubixizaniyekegiran
re
rûbirû ne û nikarinpêdiviyênxweyênbingehînbicihbînin.
Ligorîdaneyênîstîhdamê ya 2020’an a TUÎK’ê,
liTirkiyeyêrêjeyatevlêbûnahêza kar a gelemperiyaTirkiyeyê %49,5 e, rêjeyatevlêbûnahêza
kar a astengdarênkudikarinbixebitintenê %22
ye.
Wêneyêli ser bêkariyêtarîtir e. Rêjeyabêkariyê
ya giştîliwelatê me ligorîhejmarênfermîderdora %13 ye, ev rêjedinavastengdaran de derdora
%78 e. Yanîji her 10 astengdarannêzî 8 kes bêkar
in.
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Çima ev dane girîng in?
Têkiliyarasterastdinavberakêmendam û xizaniyê de dibe sedemkudidaxwazênastengdaran û malbatênwanênkêmendam de pirsgirêkênaborîdirêza yekem de cihbigirin.
Pêdiviyapiştgiriyaaborî, tevlêbûnawandipêvajoya kar de, hevahengiyaxanenişînênastengdaranbirastiyênjiyanê re û mijarênkudêhînzêdetirbênzêdekirin, daxwaz û
mafênkujibokêmendamanjiyaneklayiqîmirovatiyêpêwîst in. rûmet.
TevîkubiawayekîfermînayêzanînkunifûsaTirkiyeyêçiqasjiastengdaranpêktê, lêtêqebûlkirinkuderdora %10-12 ê nifûsacîhanêjikesênastengdarpêktê. Ligorîvê, biqasî 10
mîlyonnifûsaTirkiyeyêjikesênastengdarpêktê. Ev
hejmarbiendamênmalbatê re digihêje 30-40
mîlyonî.
Bigotineke din, mijarênkulivirtênnîqaşkirinew in
kunîvênifûsawelêteleqedar dikin.
Gelekzehmetiyênwekperwerde, tenduristî, kar,
destnedayîn û kêmasiyênaborîlipêşiyabeşdarbûnaastengdarandijiyanacivakî de hene. Her
yek jivanzehmetiyanjiboastengdaranbinpêkirinamafançêdike.
Beşek din jîheyekubihemanawayîbinpêkirinamafan û zehmetiyênkuastengdaranpê re
rûbirûdimînin, lênayêdîtin, paşguhkirin û haya
wîjêtune ye, ev jinênkulimalênastengdaranxwedî dikin!
Belê, ne tenêjinliastengdaranxwedîderdikevin,
mêrjîvêberpirsyariyêdigirin ser xwe.
Ligelemperiyacîhanêjisedî 42yê kesênkulimalêastengdaranxwedî dikin jin in, ev rêjeliTirkiyeyêjisedî 91 e.
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Têtexmînkirinkuhejmarajinêndivêrewşê de derdora 536 hezar e.
Ger jibernexweşî, kalbûn, seqetî û hwdhewcedarîlênêrînakesên din hebe, berpirsiyariyalênêrînê ya dewletê ye.
Dewletê ev berpirsyarîjimalbatan re û bigiranîjijin û dayikan re hiştiye.
Jinênkulimalêliastengdaranxwedîderdikevin, rastîçipirsgirêk, zehmetî û binpêkirinamafantên?
• Jiberlênêrînaseqetiyênikarinbeşdarîjiyanaxebatê bibin,
• Jiberhatinaaborî û xizaniyênikarinpêdiviyênxweyênbingehînbicihbînin.
• Her curehewcedariyênkesênastengdarênlênêrînê; divêewhewcedariyênxweyênaborî,
tenduristî û lênihêrînakesanebicîhbînin,
• Ger kesek din tune be kuliastengdaranxwedîderkeve, ewnikarin biçin nexweşxaneyê an
jîbeşdarîjiyanacivakî bibin.
• Divêewli ser wêyekêbifikirinkuewkesêastengdarkulêxwedî dikin dêçawajiyanaxwebidomîne,
û hem jîwekîdayikekdivêbixwazinkuzarokêwan
berî wanbimire.
• Ew 24 saetandijîn û hemûjîyanaxwegirêdayî
û girêdayîkesênastengdarênkulêxwedî dikin.
Bigotineke din, kesênastengdar û kesênxwedîliwandertê, bihev re jiyanayekanedijîn.
Rastiyakupiraniyakesênkuliastengdaranxwedîderdikevinjin in, pêwîstiyabirêkûpêkkirina
siyaset û mafêntaybetênvanbeşanradixeber
çavan.
Rêbernameyaamadekirîbimebestarêkxistinaagahdarî û mafênli ser lênêrînaastengdaranjialiyêtaybetjibojinanhatiyeamadekirin.
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50 PIRS-50 BERSIV

1

LIKUDERÊ RAPORA
SEQETBÛNÊBISTÎNIN?
Rapora seqetiyê;
Divêjinexweşxaneyênperwerdehî û lêkolînêyênkudipergalaWezaretaTenduristiyê de
qeydkirî ne, nexweşxaneyêndewletê an jînexweşxaneyênzanîngehêyêngirêdayîWezaretaTenduristiyêbêngirtin.

“DIVÊ RAPORA
ASTENGDARANÇAWA BE?

2

Divêjihêlalijneyatenduristiyê ya
nexweşxaneyek tam
kuliWezaretaTenduristiyêqeydkirî ye
ve weretertîb kirin,
rêjeyaseqetiyêherîkêmjisedî 50 an
jîzêdetir be û dibeşa “Astîqetêngiran”
de “Erê” werenivîsandin.

3

ÇIDIQEWIME GER RAPORA
ASTENGDARANDEMJIMÊR BE?
Divêraporênperiyodîkberiyakudemaraporêbidawîbibebênnûkirin
û pêşkêşîSaziyaEwlehiyaCivakîbê kirin. Ger
heyamaraporêbidawîbibe, meaşêlênêrînêtêjêkirin.

50 Soruda Engelli Bakımı Yapan Kadınların Hakları
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4

4.

11

XIZMETALÊNÊRÎNÊ Û XIZMETALÊNÊRÎNAMALÊÇI
Xizmetalênêrînê, xizmetênlênêrînakesane û piştgiriyapsîko-civakî
ya kesênastengdarkudijiyanaxwe ya rojane de hewcedarêlênêrînê
ne. Ev xizmetênlênêrînê ne kujialiyêWezaretaMalbat û
XizmetênCivakî ve jibokesênastengdartênpêşkêşkirin da
kujiyanaxweberdewambikinbêyîkujihawîrdoramalbatê ya kutê de
hezkirin û bala wandikişîne.
xizmetalênêrînamalê; Ewmodeleklênihêrînafîzyolojîk, psîkolojîk û
bijîjkî ye kulimalêtêpêşkêş kirin da kubipiştgirîkirinadermankirina
kal û pîr, astengdar, razayî, nexweşiyênkronîk an diheyamabaşbûnê
de piştî her emeliyatekêkalîteyajiyanêzêdebike û jivanmirovan re
bibealîkarkuxwebiguncîne. jiyanacivakîhêsantir.

TÊÇIWATEYÊKUSEQETÎPÊDIVIYALÊNERÎNÊHEYE?
Dinavwankesan de kuligorîdabeşkirinaseqetiyêbigiranîseqet
in; Di rapora lênêrînê de têdestnîşankirinkuewewqaskêmas in
kuewnikarinbêyîarîkarî û lênihêrînakesên din
jiyanaxwebidomîninjiberkunekarînwanhewcedariyênasayî,
dubarekirîyênjiyanarojane ta radeyekmezinbicîhbînin.

6

5

6. SEQETIYADIHEWCEDARIYALÊNÊRÎNÊ DE ÇI
YE? KÎDIKARESÛDBISTÎNE Û ÇIQASMEHANE?
Kesênkuji 65 salîbiçûktir in, ji 18 salîmezintir in, astengdar in ( jisedî 70 û
zêdetir in), nikarinbêyîalîkariyakesekî din jiyanaxwebidomînin û nikarinji
tu dahat û teqawidiya tu saziyekewlehiyacivakîsûdwerbigirin. ,
bihemûdahatênxweyênjixizmênxweyênkuligorîQanûna Medenî
jiboneqûqêberpirsiyar in, an jînavgîniyamehane ya deqêkuewdikare
bide, teqawidiyakujihemwelatiyênTirkiyê re bidahatawankêmtir e
jimîqdarakutêdîtin e. bizêdekirinahejmaranîşanakudixala 1ê ya yasaya
jimare 2022 de hatiyediyarkirinbirêjeyamehane ya karmendan re.
Ewdravdanamehane ya 300% jisînorêhewcedariyê ye.
BelgeyênPêdivî:
a) Forma Serlêdanê (Divêformê de, daxwaznameyamehane û
belgeyabeyannameya mal û milkêjialiyêkesêkudaxwazateqawidiyê dike ve
têdagirtin û îmzekirin. Belgeyahewcedariyê, belgeyaniştecihbûnê û
kopiyekqeydanifûsê ya pejirandîdêjihêlasaziyê ve weredagirtin û mohr
kirin. zanê.)
b) Rapora LijneyaTenduristiyêligorîRêziknameyaKrîterênAstengdaran,
Tesnîfkirin û RaporênLijneyaTenduristiyêkujiastengdaran re bêdayîn,
bêgirtin.
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7

FEYDEYALÊNÊRÎNAMALÊÇI YE?
EwxercêkuMidûriyetaParêzgehê ya Malbat û
PolîtîkayênCivakî dide kesênsêyemênwekîxizm û welî,
yênkuliastengdaranxwedîderdikevin da
kukaribinjiyanaxwelimalêbirê ve bibin.

8. XIZMETÊNLÊNÊRÎNÊYÊNKUJIHÊLAWEZARETAMALBAT Û XIZMETÊNCIVAKÎ VE JIKESÊNASTENGDAR RE TÊNEPÊŞKÊŞ KIRIN ÇI NE?
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1-NavendênNiştecihbûnê û RehabîlîtasyonêyênFermî/NavendaJiyanaAstengdaran
Kesênastengdarênkujiberkêmasiyênxweyên bedenî, derûnî û giyanînikarinhewcedariyênjiyanarojanepêkbînin, bêyîkudahatawanhebe yan na, dikarinjinavendên me xizmetênlênêrînêyênbêperebistînin. LiNavendênLênêrînê û Rehabîlîtasyonê, xizmetênrehabîlîtasyonê û herwihaxizmetênlênêrînêtênpêşkêşkirin.
JibowergirtinakarûbarêlênêrînêjiNavendênLênihêrîn û RehabîlîtasyonêyênFermî,
raporeklijneyabijîjkîjibokesêastengdarkudêxizmetêwerbigirehewce ye. JibowergirtinaxizmetênlênêrînêjiNavendênLênêrîn û RehabîlîtasyonêyênNiştecihbûnê, dikareserîliMidûriyetaParêzgehan a Malbat, Xebat û XizmetênCivakî, NavendênXizmetênCivakî an rasterastjiNavendaLênihêrîn û Veguheztinê ya Niştecîhan re were kirin.
1) XaniyênHêvî:
Ev cihênxizmetguzariyêyênbikapasîteyaherîzêde 6 in dixaniyênveqetandî an xaniyênkesênastengdar de jibokubeşdariyakesênastengdarênkulênêrînêlinavendênlênêrînêyênfermîdijiyanacivakî de misogerbikin. Ligorî rapora erênî ya pisporan,
dinavkesênastengdar de kulinavendênlênêrînêyênfermîlênêrînêdistînin, têxwestinkubiawayekîaktîfbeşdarîjiyanacivakê bibin û limalênbinavê “Hêvî Mala Hêviyê”
bênxwedîkirin. yekîneyazêde ya navendan.
2) Navendênlênêrînarojane:
Ewtenênavendênlênêrînarojane ne kulênihêrîna tam an nîv-dem jibokesênkêmendam peyda dikin da kuendamênmalbatêyênkulimirovênkêmendamxwedîderdikevindemaxwejixwe re dihêlin û dinavrojê de beşdarîjiyanacivakî dibin, û
lênihêrînajiboastengdaran peyda dikin. mirovbêyîkujimalbatênxweveqetin. Linavendênkuxizmetênrojanepêşkêş dikin, jibopêdiviyênxweparastinêyênastengdaran û
her wihajibobeşdarbûnajiyanacivakîmisogerbikin, çalakiyênperwerdeyî, civakî, çandî
û werzîşîtênlidarxistin. Jibowergirtinalênêrînêjinavendalênêrînarojane, raporeklijneyatenduristiyê ya astengdar a kesêkêmendamhewce ye. Jibowergirtinaxizmetênlênêrînêjinavendênlênêrînarojane, dikareserîliMidûriyetênParêzgehanênMalbat û XizmetênCivakî, NavendênXizmetênCivakî an rasterastjinavendênlênêrînarojane re were
kirin.
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3) KarûbarêLênihêrînaMêvanaDemkî:
Ev cihênkuxizmetênseyrangehêpêşkêşîkesênkêmendam dikin
egerhemûmalbatênkêmendam, nemazemalbatênastengdarankupiş
tgiriyalênêrînamalêwerdigirin, jibersedemêncurbecurênwekîHec, Umre û
tenduristiyêdinavasalê de biawayekîdemkîjikesênastengdarwerinveqetandin.
Kesêastengdarli ser daxwaznameyakesêastengdar an nûnerêwî/wêyêqanûnî,
rapora lijneyatenduristiyê ya astengdaran, peymanaxizmetê û rapora
nirxandinaxebatkarekîpispordikareserîli “XizmetaLênêrînaMêvanan a Demkî”
bide. Jiboku hûn jixizmetalênêrînamêvanan a demkîsûdwerbigirin,
dikareserlêdanjiMidûriyetaParêzgehê ya XizmetênMalbatî û Civakî,
NavendênXizmetênCivakî an rasterastjiNavendaLênêrîn û Rehabîlîtasyonê ya
Fermî ya liwêparêzgehê re were kirin.
2- Navendênlênêrînataybet
Her wehajibokesênastengdarênkuhewceyêlênêrînê ne,
dikarinkarûbarênlênêrînêlinavendênlênêrînataybetênkujihêlakesên rast an
jîsaziyênqanûnîyênzagonataybet ve hatinevekirin û
jihêlaMidûriyetaXizmetênCivakî ya Parêzgehan ve têneçavdêrîkirin, werbigirin.
Jibowergirtinaxizmetalênêrînêjinavendênlênêrînêyêntaybet, pêdivî ye
kudiraportalijneyatenduristiyê ya astengdaran de ya kudêxizmetêwerbigire de
peyva ‘seqetiyagiran’ an jî ‘kesêkêmendamê tam girêdayî’ werenivîsandin.
SerlêdandikarinjiMidûriyetênParêzgehanênMalbat û XizmetênCivakî,
NavendênXizmetênCivakî an rasterastjiNavendaLênêrînaTaybet re bêne kirin
da kujiNavendênLênêrînaTaybetxizmetênlênêrînêwerbigirin.

9

MERCÊNWERGIRTINALÊNÊRÎNAMALÊÇI NE?
Jibokesênastengdaryarmetiyalênêrînamalêbistîninsêşerthewce ne.
1. Biraporeklênêrînê re têdestnîşankirinkurêjeyadahatamehane ya
navînligorîhejmarakesênkuewxwediyênwan in an jîpê ve girêdayî
ne, ligorîberhevoka her cûrehatinadi bin her navî de, ji 2/3 kêmtir e.
mûçeyaherîkêm ya netîce ya mehane.,
2. Di Rapora LijneyaTenduristiyê de beşa “astengdariyagiran” ya
kudêastengdarjinexweşxaneyênku rapora heyetê dane werbigirin,
divêgotina “Erê” hebe.
3. Di rapora komîteyalênêrînê de hatiyediyarkirinkudivêkesêkêmendampêwîstiyalênêrînêhebebiawayekîkubêyîalîkariyakesekî din nikaribejiyanaxwebidomîne.

14
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LIKUDERÊSERLÊDANA ALÎKARIYA
Jibowergirtinayarmetiyalênêrînamalê, pêwîst e
serîliMidûriyetaXizmetênCivakî ya Parêzgehê ya cihêrûniş
tinakesêastengdar an jî ger hebeserîliMidûriyetaKarûbarênCivakî ya Navçeyanbidin. LicihênkuMidûriyetaNavçeyan a
XizmetênCivakîlênînindikarinserîliqeymeqamtiyêbidin.

11

10

BELGEYÊNJIBOMEAŞÊLÊNÊRÎNAMALÊÇI NE?
• T.R. DaxuyaniyaHejmaraNasnameyê,
• Rapora lijneyatenduristiyê ya astengdaran,
• Rapora lijneyatenduristiyê ya astengdaran,
• Daxuyaniyanivîskî û pabendbûnali ser rewşahatin û milkêkesêngirêdayî û belgeyêndiderbarênaverokadaxuyaniyê de,
• Duwêneyênmezinahiyapasaportê,
• Belge an kopiyekkurewşaperwerdehiyênîşan dide, hekehebe,
• Ger kesêastengdarxwedîwelî be, biryaradadgehê ya li ser wesiyet û
tayînkirinawelî ye. Jibokesênkêmendamên bedenî biryarawelî ne hewce
ye.
• Didemakudêûbavjihevveqetin, biryaradadgehê ya diderbarêhevberdanê de,
• Midûriyetênparêzgehan, T.C. DêkopiyeknasnameyanasnameyakubiNimreyaNasnameyêwerewergirtin, nimûneyaqeydanasnameyamalbatê û
belgeyanavnîşanarûniştinêbidosyayê re weregirêdan.
• Derbarêkêmendam û malbatawî de, kubelgeyênwan temam
bûne, komîtanirxandinaxizmetênlênêrînêserdanakêmendam û malbatawîlicihêniştecihbûnawan dike, egerewlicihêniştecihbûnênejîn, û raportalênêrînê amade dike. Her wiha ger kesênterikandî û
sêwînikaribinbelgeyêndiyarkirî temam bikin, jibotemamkirinabelgeyanjialiyêMidûriyetaParêzgehê ve alîkarîtê kirin.
• Dipêvajoyaamadekirinaraportalênêrînê de, dahatakêmendamligorîhejmarakesênkêmendam an jîkesêngirêdayîwan û taybetmendiyên bedenî, derûnî, hestyarî, derûnî-civakî û demografîkênkêmendam
û wan. malbat, paşerojênwan, qebûlkirinakêmendam û astengdaran û
mafênkesênastengdar, perwerdehiyataybet a kujêsûdwerdigirintênedestnîşankirin.Nirxandinli ser karûbarênwekîrehabîlîtasyonapîşeyî, dermankirin û rehabîlîtasyonê, alîkariyacivakî, Malbataxerîdar, pejirandin,
û raman û pêşniyar, hekehebe, têne diyar kirin. Her wiha ger ferqekdinavbera standarda jiyanê ya kuhatiyedîtin û dahatadiyarkirî de hebe,
diderbarêdahatê de agahî û belgeyênzêdetênxwestin û ji kes, sazî û
rêxistinan resmî yan taybettêbikaranîn.
• Jixeynîrewşênawarte, ligorîrêzaserîlêdanêtevdigerin.
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PÎVANÊNDAHATIYÊJIBOMEAŞÊLÊNÊRÎNAASTENGDARANLIMALÊÇI YE?
Dahataserê her mirovîdidabeşkirinadahatafermî ya malbatê de jibokesênkudi mala we de dijîndivêji 3/2 (du-sêyan)
mûçeyaherîkêmderbasnebe.
Jibo sala 2022an dahata her kesêkudimalbatê de dijîdivêji 2 milyon û
835 hezar û 60 TL zêdetirnebe.

13

12

EWKESÊNKUSERÎLÊDANAMEAŞÊLÊNIHÊRÎNAMALÊQEBÛL DIKIN PROSEDURÊNWANÇI NE?
1. Dosyayekku rapora lênêrînê û
hemîbelgeyêndaxwazkirîvedihewînetêçêkirin.
2. Têxwestinkuhesabekbankêwerevekirinkumeaş
êlênihêrînamalêtê de wererazandin.

SERLÊDANAMEAŞÊLÊNÊRÎNAMALÊDIÇENDROJAN DE DIQEDE?

14

Serlêdanbierêkirinamidûriyetaparêzgehêdi encama
radestkirinatemamêbelgeyan û muayeneyakudinavmalbataastengdaran de jihêlaKomîteyaNirxandinaKarûbarênLênêrînê ve
kujimidûriyetaparêzgehê re hatiyewezîfedarkirin, bidawî dibe.
Direwşaneyînî ya nirxandinadaxwazê de, dinava 30 rojan de
jialiyêMuduriyetaParêzgehê ve binivîskîastengdar an jînûnerêwî/
wêyêqanûnîtêagahdarkirin.
Jibilîrewşênawarte, prosedurênbirêzaserîlêdanêtêne kirin.

16
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KESÊNKUSERÎLÊDANAMEAŞÊLÊNIHÊRÎNAMALÊNAYÊNQEBÛLKIRIN,
DÊÇIPROSEDURANBIKIN?

1. Midûriyetaparêzgehêdinava 30 rojan de binivîskîjikesênastengdar an nûnerêqanûnî
re radigihînekudaxwazaastengdar an nûnerêwî/wêyêqanûnîneyînîtênirxandin.
2. Kesênastengdar an jînûnerêwan ê qanûnîdikarindinav 30 rojan de jirojaragihandinê
re îtîrazêli rapora lênêrînêbikin.
Daxwazaîtirazêjihêlamidûriyetaparêzgehê ve tênirxandin, û ger hewcebike,
komîteyeknirxandinakarûbarênlênihêrînêkujipersonelêncûdapêktê, têtayîn
kirin kujinû ve raporeklênihêrînê amade bike û gavtêavêtin. Diîtîrazênkubên
kirin de biryaraduyemînKomîteyaNirxandinaKarûbarênLênêrînêbiryaradawîn e. Ger
mijaraîtîrazêligorî rapora lijneyatenduristiyê be, midûriyetaparêzgehêrewş
êjiMidûriyetaTenduristiyê ya parêzgehê re radigihîne û daxwaz dike
kuligorîRêziknameyaPîvanaAstengdaran, Tesnîfkirin û
RaporênLijneyaTenduristiyêkujiboparêzgehêbêdayîntevdîrbêgirtin. Bêmecel.
Midûriyetaparêzgehêligorî rapora lijneyatenduristiyê ya nûtevdîrênpêwîstdigire.

16

MERIVÇAWAREWŞAKESÊNASTENGDARLI SER
MEAŞÊLÊNÊRÎNAMALÊBIŞOPÎNE?
KarbidestênkujialîyêMidûriyetaXizmetênCivakî ve hatinewezîfedarkirin, kesêkudêxizmetalênêrînêbikêmanîsalêcarekê an demakuhewcebike, dinavprosedur û prensîbênkudipêşkêşkirinakarûbarêlênêrînê de tênesepandinrêberî dikin û lêkolîn dikin
kaxizmetalênêrînêligorîrêzêtêpêşkêş kirin. bi plana lênêrînakesane
re, binere kadihejmarakesêngirêdayî de guhertinekheye an na, û
agahdarîdistînekadihatinawan de guhertinekçêbûye yan na.
Biamadekirinaraporekêli ser tesbît, çavdêrî û agahiyênkuhatinewergirtin, jimidûriyetaparêzgehê re radigihîne. Ligorîraporêmidûriyetaparêzgehêtevdigere.

Di 50 Pirsan de Mafên Jinan ên Xwedîderketina li Astengdaran

WERMENDIYAAGAHDARIYÊJIBOLÊNÊRANÇI YE?

17

17

Dibûyeramirinaastengdarekîkuxizmetalênêrînêdistîne,
kesêlênêrînê dide divêherîderengdinav 15 rojan de
midûriyetaparêzgehêagahdarbike. Ger wihanebe,
dêlihemberîberpirsyarantedbîrênqanûnî û îdarîbên kirin.

18

GERÎNENDEKARÊASTENGDAR AN
GUHERÎNADAHATAMALÊKENGÎBÊRAPORKIRIN?
Kesêastengdarkuhewcedarêlênêrînê ye an jînûnerêwan ê
qanûnîdivêdinavmehekê de guherînahejmarakesêngirêdayî û
hatinaastengdar û kesanbigihîneMidûriyetaparêzgehê.
Lihemberkesênkudiderbarêhatinaxwe de îfadeyênderewîn an
derewînbidin, an jîbelgeyênderewînbidin an hatinaxweveşêrin û
kesênkudiwextêxwe de
guhertinadahataxweagahdarnekindêtedbîrênqanûnîyênpêwîstbênegirtin.

18
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MAXIZMETKAR Û KESÊNASTENGDARÊNKUPÊDIVIYALÊNÊRÎNÊ NE DIVÊLIHEMANNAVNÎŞANÊBIJÎN?
Astengdar û kesênkuhewcedarêlênêrînê ne,
divêlihemannavnîşanêbijîn. Lêbelê, heke kesek din
tunekulênihêrînakesêkêmendamkuhewcedarêlênêrînê ye,
karûbarêlênêrînêjîdikarejihêlaxizmekîxwe ve linavnîşanekcûda,
kubihêsanîbigihîje, were peyda kirin, bişertêkukomîteyanirxandinakarûbarênlênêrînêrazî be. kudipêşkêşkirinaxizmetalênêrînê
de tu pirsgirêk an kêmasîtune. Divêrewşê de, pêdivî ye
kudinavbîst û çar demjimêran de hemîhewcedariyênlênêrînêyênkêmendamkuhewcedarêlênêrînê ne, bikêmanîheş
tdemjimêranbikesêastengdar re kuhewcedarêlênêrînê ye re
bibin yek û diyar bikinkuçenddemjimêr. bihev re, ne
kêmtirjiheştsaetan, di rapora lênêrîna.
Ger navnîşanarûniştinakesêastengdarkuhewcedarêlênêrînê ye
wereguhertin, divêherîderengdinav 15 rojan de
jihêlaxizmênxwe ve muduriyetaparêzgehêwereagahdar kirin.
Wekî din, dêlidijîberpirsyarantedbîrênqanûnî an îdarîbên kirin.

KESÊSEQET Ê KUHEWCEDARÊLÊNÊRÎNÊ YE DIVÊDIÇENDROJAN DE JIGUHERTINANAVNÎŞANÊWEREAGAHDAR
KIRIN?
Ger navnîşanarûniştinakesêastengdarkuhewcedarêlênêrînê ye
wereguhertin, divêherîderengdinav 15 rojan de jihêlaxizmênxwe ve
muduriyetaparêzgehêwereagahdar kirin. Wekî din,
dêlidijîberpirsyarantedbîrênqanûnî an îdarîbên kirin.

20
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21. MAKARÛBARÊNLÊNÊRÎNÊLI MALA XIZM
AN XIZMÊNASTENGDARANTÊNE PEYDA
KIRIN?

Di doza daxwazakesêastengdarkuhewcedarêlênêrînê ye an jînûnerêwîyêqanûnî,
karûbarêlênêrînêdikarejihêlaxizmêkesêastengdarkuhewcedarêlênêrînê ye an
jîjihêlaxebatkarênlênêrînêyênlixaniyêkesêastengdar an jîxizmve,ligorîçavdêrî û
rêberiyaMidûriyetaGistî.
Divêrewşê de, heqêxizmetalênêrînê ya kujiboastengdarantêdayîn, her
mehjialiyêmidûriyetaparêzgehê ve jixizmêastengdaran re an jînavendalênêrînê ya
kuxebatkarênlênêrînêdixebitîne, têdayîn.

22

DI ALÎKARIYA LÊNÊRÎNAMALÊ DE
KÎXIZMTÊHESIBANDIN?
Kesênastengdarênkuhewcedarêlênêrînê ne, dinavwan de zarok;
hevjîn, zarok û hevjînênzarokan, dê û bav û dê û bavênwan,
hevjînênnevî û neviyan, xwişk û bira û hevjînênbirayan,
zarokênxwişk û bira û hevjînênzarokan, dê û bavênhevjînê,
birayênhevjînan, hevjîn û zarokênxwişk û birayênhevjînan, mamê
û mamtêwateyahevjînênwan, zarokênmamê û hevjînênwan,
hevjînênxaltî û xaltîkan, zarokênxaltiyê û hevjînênwan,
hevjînênmam û mamê, zarokênmamê û hevjînênwan,
hevjînênxaltî û xaltîkan, zarokênxaltiyê û her yek jihevjînênwan. .

MAKENGÎDIKAREPENABERIYALÊNÊRÎNÊWEREGIRTIN?
Heyakulênêrînakesêastengdarbirastîlimalêtê kirin,
dayînayarmetiyalênêrînêberdewam dike.

23
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DIVÊÇENDSAETANDI ALÎKARIYA LÊNÊRÎNAMALÊ
DE JIKESÊNASTENGDAR RE XIZMETÊBIKIN?
Tevîkupêwîst e lênêrîna 24 demjimêranjibokesêkêmendamdinavmalê de were peyda kirin, lêhekeKomîteyaNirxandinaKarûbarênLênêrînêguncavbibîne û dinavmalê de xizmekkulênêrînawîbiketune
be, divêherîkêm 8 demjimêranlênêrînêwere peyda kirin.
jihêlaxizmêkulinêzîkêrûnistiye.

25

25. LI RAPORA LIJNEYATENDURISTIYAASTENGDARAN A NÛKIRÎ YA NÛÎTIRAZÇAWATÊ KIRIN?
Rapora DesteyaTenduristiyê ya Astengdaran;
Dikareastengdarbixwe, dêûbav, weliyêwî an
jîsaziyakuraporêdaxwaz dike îtîrazêbike. Kesêneleqedartevîdaxwaznameyaîtîrazê û kopiyekpejirandî ya yekem rapora
LijneyaTenduristiyaAstengdaranserîlimidûriyetatenduristiyê ya
parêzgehakulê ne. Kesêkudê rapora LijneyaTenduristiyê ya
Astengdaranwerbigire, jibonexweşxaneyaherînêzîk a
cihêkudestûrjê re heyekujihêlaMidûriyetaTenduristiyê ya
Parêzgehê ve rapora DesteyaTenduristiyê ya Astengdaran
bide, têşandin. Ger biryara rapora DesteyaTenduristiyaAstengdaran a kuîtîrazlêtê kirin û biryarên rapora DesteyaTenduristiyê ya Astengdaran a li ser îtîrazêhatinedayîndihemanrê de bin, rapora DesteyaTenduristiyaAstengdarandawî dibe.
Ger raporênDesteyaTenduristiyê ya Astengdarancuda bin,
dîsabirêyaMidûriyetaTenduristiyê ya parêzgehê, jibokumirovjinû
ve muayene bike û rapora DesteyaTenduristiyê ya
Astengdaranbêdayîn, hakemekjibonexweşxaneyaherînêz a
licihêrûniştinakesêtêşandin. BiryaraLijneyaTenduristiyê ya
Astengdaran a nexweşxaneya hakem dawî ye.
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MARÊWÎTÎ Û PEREYÊNROJANEDIREFERANSÊNNEXWEŞXANEYAREFEREE DE TÊNE KIRIN?

21

26

Xercênrêwîtiyê û rojaneewlêçûnênku SSI dide jibosewqkirinalijneyatenduristiyê ya
liderveyîqadaniştecihbûnê/karê, û jixwediyênsîgorteyê û kesêngirêdayîwan re,
angodê, bav, hevjîn û zarok.
Jibovêşertênjêrînhewce ne;
- Serîlêdanapêşkêşkarêkarûbarêtenduristiyêliderveyîcîhêniş
tecihbûnêjibersedemênbijîjkî û mecbûrîyênwekînebûnaalavênpêwîstênteşhîs an
dermankirinê an pisporekdişaxêtêkildar de, piştî muayene an dermankirinabijîjk an
diranankulitenduristiyapeymankirîtê kirin. pêşkêşkarêkarûbarêkukesênserîlê didin,
- SerlêdanjibilîîstîsnayênkujihêlaSaziyaEwlekariyaCivakî ve hatinedestnîş
ankirin, jihêlalênihêrînatenduristiyê ya duyemîn an sêyemîn a bigirêbest ve tê kirin
(serîlêdanênkujihêladixtorêmalbatê ve têne kirin nayênqebûl kirin)
-Divêbelgeyasewqê ya nexweşweredagirtin û îmze û mohrabijîjkli ser
belgeyasewqêhebe, (pejirandinabijîjkêserekî ne hewce ye),
- Divê hûn dinav 5 rojênxebatê de, tevîrojaşandinê, biçin nexweşxaneyahatîşandin.

27

GER XIZMETALÊNÊRÎNÊJIHÊLAPARÊZGER VE
WEREPÊŞKÊŞ KIRIN,
MAMEAŞÊLÊNÊRÎNÊTÊDAYÎN?
Ger astengdar an jîweliyêwan ê kuhewcedarêlênêrînê ye
nexwazejinavendalênêrînê ya fermî an
taybetlênêrînêwerbigire û xizmekkulêxwedîbiketune be;
Bişertêkuwelîdaxwazapêşkêşkirinaxizmetênlênêrînêbike û
komîteyanirxandinaxizmetênlênêrînêerêbike, welîdiçarçoveyaprensîbênrêziknameyê de wekxizmektêhesibandin û dikarexizmetênlênêrînêpêşkêşîkesêastengdarkuhewcedarêlênêrînê ye û
heqêlênêrînêwerbigire. jibovêxizmetêvegere.

22
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GELOTEMENÊKESÊASTENGDARKULÊLÊNÊRÎNEBANDORÊLIGIRÊDANAMEAŞÊLÊNÊRÎNÊ DIKE?

28

Temenêastengdaranjiboyarmetiyalênêrînê ne girîng e.
Ya girîng ev e kumerivhewcedariyalênêrînê nas bike.

29

KESÊKUTEQAWIDIYALÊNÊRÎNAMALÊDISTÎNEDIKAREBIBESÎGORTE?
Kesênkulênêrînêjixizmênxwe re peyda dikin,
dikarindikarekîduyemîn de bixebitin, bişertêku asta
dahata her kesêdimalbatê de jiherîzêde ya
diyarkirîderbasnebe.
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23

HEGERLIMALÊKARMENDEKÎBÎMEYAKIRÎHEBE,
MAAŞÊASTENGDARANTÊKÊMKIRIN?
Ger dê û bav an jîparêzvanênastengdarêtemenbiçûkbikesêastengdar
re dihemanmalê de nejîn, mûçetêjêkirin. Ger dihemanmalê de bijîn,
lêxwedîliwandernekeve, dêdîsameaşwerejêkirin. Ger
teqawidiyaastengdaranjibohewcedariyênastengdarneyêxerckirin û
jibersedemên keyfî bêxerckirin, dêdîsajimûçebêbirîn.

MAFÊNJINANDIKAREKÎ DIN DE KAR DIKIN
DEMALIMALÊLIKESÊNASTENGDARAN KAR DIKIN
ÇI NE?
•
•
•
•
•
•
•

Mafêrandevûyê
Daxistina baca hatinê
Muafiyeta erk û mafêterikandinê
Mafêteqawîtbûnapêşwextjibodayikênkarker û zarokênastengdar
Mafêtehliyeyasalane
Biborînin
Destûrapêvekirî

31
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KESÊLÊNÊRÎNÊDIHEMANDEMÊ DE ASTENGDARBIBE, DIKAREXEBERALÊNÊRÎNÊBISTÎNE?
Hegerlênêrînerjîastengdar be, astengdarnikarebibexwedîkar.

33

XWEDÎKIRINA MAL Û MILKÊJIBO KESEK
ASTENGDARBANDORÊLI SER
GIRÊDANAMÛÇEYALÊNÊRÎNÊ DIKE?
Mal, erd, erebe û hwd. Xwedîkirinaeş
yayanrêliberdayînameaşênagire. Lêegerxanî, zevî,
tirimbêlbikirê be û dahatêçêbike, ev yek
dikevenavdahatamalê.

MAMEAŞÊLÊNÊRÎNAMALÊDIKAREBIHÊZEXMKIRIN?
Measêlênêrînamalêjiberdeynêkesêastengdar an jîlênerênikarejihêlasazî, karsaz an kesek ve weredesteser kirin.

34
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25

GELOBINÎŞANDANAÎPOTEKMEAŞÊLÊNIHÊRÎNAXANÎDIKAREDEYNEKBANKÊWEREGIRTIN?
Ne mimkun e kumerivmûçeyalênihêrînamalênîşan bide û
jibankêdeynbistîne.

36

DIREWŞAWERGIRTINAMEAŞÊLÊNÊRÎNAMALÊ DE
MADIKAREJIXIZMETÊNREHABÎLÎTASYONÊSÛDWERBIGIRE?
Jibobeşdarbûnamalbatênastengdardijiyanacivakî de,
kesênastengdarkumeaşêlênêrînamalêdistînindivêjixizmetênlênêrînê
û rehabîlîtasyonêyênnavendênşêwirmendî û
rehabîlîtasyonêyênmalbatêyênkuxizmetarojane didin, bişertêkuji 16
saetanderbasnebe, sûdwerbigire. hefteyekê, û ewxizmetalênêrînê
ya guncawdiçarçeweyaBernivîsaXizmetaLênêrînaDemkî û Mêvan de
(2010/12) Ger ewbidemkî û wekmêvandisalekê de herîzêde 30
rojanlinavendarehabîlîtasyonêbimîne, lênêrînê. mûçenayêderxistin.
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KESÊNKULIASTENGDARANXWEDÎDERDIKEVINDIKARINJIKÊMKIRINABACÊSÛDWERGIRIN?

37

Karkerênkujilênihêrînaastengdaranberpirsiyar in
dikarinmînaxebatkarênastengdarjidaxistinabacêsûdwerbigirin.

38

JINÊNXWEDÎYÊNASTENGDARANDIKARINSERLÊDANAKUSÛDEYÊJIKÊMKIRINABACÊBIKIN?

Astengdar û kesêngirêdayîwanênkudixwazinjierzaniyakêmendamtiyêsûdwerbigirin, digelbelgeyênpêwîst, daxwaznameyekêjiMidûriyetaKomarê ya têkildar re
liparêzgehênxwedîDaîreyaBacê, jiMidûriyetaDahatê ya
parêzgehênbêDaîreyaBacê re, jiMidûriyetaDahatê re dişînin.
liparêzgehênkuDaîreyaBacêlênîne, linavçeyênkuDaîreyaBacê ya
SerbixwelêheyejiMidûriyetaBacê re, linavçeyênkuDaîreyaBacêlêtune ye
jîjiMidûriyetaTaybetmendiyê re, hûn dikarinserîlêbidin. SerlêdanaSerlêdanê
Edene, Enqere, Antalya, Aydin, Balikesîr, Bûrsa, Denîzlî, Amed, Edîrne, Erzirom,
Eskîşehîr, Gazîentab, Hatay, Stenbol, Îzmîr, Kahramanmaraş, Qeyserî, Konya,
Kocaelî, Meletî, Muğla, Samsin, Mêrsîn. Ger li Sakarya, Tekîrdag, Trabzon, Ş
anliurfa û Zonguldakê be divêjiMidûriyetaDaîreyaBacê re, liparêzgehên din
jîjiDaîreyaDahatê re bênivîsandin.

39

JIBOKESÊNKUJIKÊMKIRINABACÊSÛDWERDIGIRINBELGEYÊNPÊWÎST IN?

• Nameyekkujihêlakardêr ve hatîîmzekirin û mohrkirinkutê de diyar dike
kuewliwêcîhê kar dixebite,
• DaxwazaSerlêdanêjiboDaxistinaBacê,
• T.R.yakesêngirêdayîastengdar. Nimara ye kiyîtî,
• Belgeyakunîşan dide ku hûn jilênêrînaxizmêastengdarberpirsiyar in,
•Kopiyaorîjînal an noterkirî ya Rapora LijneyaTenduristiyêkuseqetiyênîşan
dide.
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DIRAPORÊNNEXWEŞXANEYÊNDESTEYATENDURISTIYÊ YA NAVENDÎ YA WEZARETADARAYÎ DE
RÊJEYÊNDIKARINBÊNKÊMKIRIN?

27

40

LijneyaTenduristiyê ya Navendî ya WezaretaDarayîdiraporêntenduristiyêyênkudinirxîne de rêjeyênkêm dike, lêEncumenaDewletê “...
Navendjibodestnîşankirinarêjeyaseqetiyêli ser bingehatespîtênseqetiyê.
Ti rayedarjiDesteyaTenduristiyê re nehatiyedayîn.”
Diraporêntenduristiyêyênkujialiyênexweşxaneyan ve hatinedayîn de
jiborêjeyaastengdarankêmbikeDesteyaRêveber tasfiye kir.

41

LÊNÊRÎNAMALÊ YA KESÊASTENGDARKUDÊ Û
BAVÊNWÎBERDAYÎ NE, ÇAWA YE?

Ger ewkesênastengdarênkudê û bavênwanjihevcudabûne,
jihêladêûbavênxweyênku ne xwedîxwedîtiyê ne (weknimûne,
demakubavêwandigirtîgehê de ye jihêladiyawan ve werexwedî kirin),
yarmetiyalênêrînêtêdayîn. Lêbelêligorîbendêntêkildarênrêziknameyêdahatadêûbavênkudimalbatekcuda de bijînjîdinavdahatamalbatê de
cihdigirin.

42

MERIVÇAWALÊPIRSÎNAPENABERIYALÊNÊRÎNAMALÊ DIKE?
Hûn dikarinbi riya E-Stateli ser dravdanênteqawidiyaLênêrînaMalêbipirsin. Piştîkubijimareyaxweya TR ID û
şîfreyaxweya E-Hikûmetêtêkevî, dibarikalêgerînê de
“LêpirsînaAgahdariyaTezmînataLênihêrînaMalê ya
Astengdar” binivîsin û bikirtînin. Hûn dikarinhûrguliyênli ser
dayînameaşêli ser rûpelakuvedibebibînin.
TaybetmendiyaLêpirsînaAgahdariyaTezmînataLênihêrînaMalê ya Astengdardibinê tabloya WezaretaMalbat û
PolîtîkayênCivakî de cihdigire.
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DAYIKAKUZAROKEKÎWÊYÊASTENGDARHEWCEDARÊLÊNÊRÎNÊ YE
ÇAWADIKAREZÛTEQAWÎTBIBE?

43

Ligorîxala 28’an a QanûnaBîmeyaCivakî û BîmeyaTenduristiyê ya
Giştî ya bihejmara 5510’an, jiçaranyekêrojêndayînaprîmênpiştî 1’ê
Cotmeha 2008’an litevahiyarojêndayînaprîmêtêzêdekirin û ev
demênlêzêdekirîjîjiwantêderxistin.
sînorêntemenêteqawidbûnê. Hemûdayikênkukarkerênsîgorteyê ne,
sîgortayêndilxwaz an jîbeşdarên kasa
teqawidiyêdikarinjivîmafîsûdwerbigirin.

44

MERIVÇAWADEMATEQAWÎTBÛNAPÊŞWEXT YA
DAYIKABIZAROKEKASTENGDARBILÊNERÎNÊBIHESIBÎNE?

Jiçaran yek jihejmararojêndayînaprîmêpiştî 1ê Cotmeha 2008an derbasbûnejibojinênsîgortekirîyênkudaxwazateqawidbûnê an emekdariyakalbûnê kirine, û yênkuzarokekîwanyêgiranastengdarheye.
a- Dêdravdanaprîmêlitevahiyahejmararojanwerezêdekirin,
b- Ev maweyênzêdekirîjîdêjisînorênemrêteqawîtbûnêbêndaxistin.
Livirtesbîtavandewran e;
-Destpêkabîmeyasîgortayajin berî an piştî 1ê cotmeha 2008an e.
- Dîrokajidayikbûnazarokê, egerewbimire, rojamirinê,
- Dîrokadestpêk û dawiyaseqetiyagiran a kuhewcedariyalênihêrînadomdar a kesek
din heye, çizarokzewicî be an ne zewicî be,
- Ger jinasîgortekirîjihevberdabe, geloxwedîderketinalijinasîgortekirî be,
- Gelozarokjialiyêsîgortayajin ve hatiyeqebûlkirin yan na,
- Hebûnajiyekêzêdetirzarokênastengdarêngirankuhewcedarêlênihêrînadomdar a
kesek din e,
- LigorîbendênQanûnabihejmara 2828’an a DaîreyaXizmetênCivakî û ParastinaZarokan, wêbêdiyarkirinkuewjixizmetênparastinê, lênêrînê û rehabîlîtasyonêbiawayekîmayînde û şevînî, bi pere yan bê pere sûdêwerdigirin.
Ger rewşazarokêjinekesîgortekirî ya ku berî Cotmeha 2008 dest bi kar kiriye û zarokekwî ya astengdar a giranjîhewcedarêlênihêrînadomdar a kesek din
be wereragihandin, jiçaranyekêdemakarkirinakesêbîmekirîlitevahiyajimareyaprîmêtêzêdekirin. rojan. Daxistinekjisînorêtemenêteqawidbûnêjiboheyamazêdekirîtê kirin.
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29

DAYIKAKUJIZAROKEKÎZÊDETIRASTENGDAR BE
DIKAREJIBO HER
ZAROKEKÎCUDAJIVÎMAFÎSÛDWERBIGIRE
Dayikênkujiyekêzêdetirzarokênwanênastengdarhenedikarinjibo yek
jizarokênxweyênasayîjivîmafîsûdwerbigirin.

DAYIKAKUZAROKEKHEWCEDARÊLÊNÊRÎNÊ YE HEYAKENGÊJIHESABKIRINAPRÎMATEQAWIDIYAZÛSÛDWERDIGIRE?

46

Dijiyanazarokê de dayikdikarejimafêzêdekirinaprîm û
daxistinasînorêtemensûdwerbigire.

47

MADAYIKDIKARINJITEQAWÎTIYAPÊŞWEXTSÛDEYÊBIGIRINLI SER ZAROKÊKUDIBIJARTINÊ DE
PÊDIVIYALÊNERÎNÊHEYE?
Diwergirtinazarokêkuhewcedarêlênêrînê ye de jîmafêdayîkêyêteqawidbûnapêşwextheye, lêegerzarokweksînorjiSaziyaParastinaZarokansûdwerbigiredêdayiknikarevîmafêxwebikarbîne.

30

Di 50 Pirsan de Mafên Jinan ên Xwedîderketina li Astengdaran

48

JIBODAYIKAXWEDANZAROKEKASTENGDARKUPÊDIVIYALÊNÊRÎNÊ YE LIKUDERÊSERLÊDANAEMEKDARIYAPÊŞWEXT BIKE?
Dayikênsîgorteyênkudixwazin diyar bikinkuzarokawanastengdar e û muhtacêlênerînahertimîkesekî din e, divêserîliNavendaEwlehiyaCivakî ya kukarêwan ê dawîlêtê kirin bidin.
Cihêserîlêdanêzarokanbilijneyêntenduristiyêyênbinavê “Nexweşxaneyên hakem” dişînenexweşxaneyan. Bi rapora kujivirhatiyegirtin, tarîxêndestpêk û dawiyapêdiviyalênêrînê
û heyamênkuliprîmadayikêbênzêdekirin û jisînorêtemenîbênkêmkirin, tênediyarkirin.

MAMAFÊMAFÊMAFÊTEQAWÎTBÛNÊYÊNJINÊNLIMALÊXWEYÊASTENGDARAN IN?
LigorîQanûnaBîmeyaCivakî û BîmeyaTenduristiyê ya Giştî ya 5510’an,
jinênkulimalêliastengdaranxwedîderdikevin, wekekarker/karmendnayênnaskirin.
Jiberkudistatuyakarmendiyê de ne, prîmênsîgortayênjinêndivêrewşê
de ne tênedayîn. Jinênkulimalêliastengdaranxwedîderdikevin, jibomafênxweyênteqawîtbûnê “li ser daxwazê” mecbûr in kuprîmênxweyênbîmeyêbidin.
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JIBOJINÊNASTENGDARANDIMALÊ DE
XWEDÎYÊEWLEHIYACIVAKÎ BIN, ÇITÊ KIRIN?
KomeleyaDayikênZarokênAstengdar û Dildarênjibodayînaprîmênewlekariyacivakîyênjinênkulimalêastengdarêngiranlêxwedî dikin û mafênwanênteqawidbûnêbi dest dixin,
“NaskirinaMafêPenaberiyê ya Jinan a XwedîkarAstengdaran”
kampanya.
Diçarçoveyakampanyayê de zêdeyî 15.00 îmzehatinkomkirin û xebatênparêzvanî û lobîyêtên kirin. Jialiyêkomeleyê ve
amadekarîtên kirin kujibojinênastengdaranxwedîlimafênteqawîtbûnêderkevin, pêşnûmeyaguhertinaqanûnêpêşkêşîMeclisaMezin a Tirkiyeyêbike.
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Ev naverokdiçarçoveyaBernameyaYekîtiyaEwropî ya Sivil Düşün de ye.
bipiştgirîtêhilberandin. Berpirsiyariyanaverokêbitemamîdikeve ser milê Şenay KEÇECÎ
û nêrînênYEyênadenîşan.
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50 PIRS-50 BERSIV
JINÊN LI KETINA
SENGÊN NÎŞAN DIKIN
MAF

Ev naverokdiçarçoveyaBernameyaYekîtiyaEwropî ya Sivil Düşün de ye.
bipiştgirîtêhilberandin. Berpirsiyariyanaverokêbitemamîdikeve ser milê Şenay KEÇECÎ û nêrînênYEyênadenîşan.

