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Harun KayaBiz büyük bir aileyiz…

Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz, bize emanet

edilmiş büyük değerlerimizdir. Milletimizin

nezdinde en muteber mertebeye ulaşan

şehitlerimizin ve gazilerimizin ailelerine

hizmet etmek şüphesiz görevimizdir.

Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü

olarak ülke genelinde şehit yakını ve

gazilerimizi ziyaret etmeye devam ediyor,

onları yalnız bırakmıyoruz.

Salgın kurallarının gözetildiği ziyaretlerde

Genel Müdürlüğümüzün şehit yakınları ve

gazilere daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla

gerçekleştirdiği projeler ve çalışmalar ile ilgili

detaylı bilgiler veriyoruz.

Ayrıca; şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının

genel tespitlerini, psiko-sosyal destek ile

durum değerlendirmelerini yapıyoruz.

Edindiğimiz bilgileri elektronik ortamda

bulunan Şehit - Gazi Bilgi Sistemine aktararak

çözüm odaklı hizmetlerimizin hızlı ve etkin

şekilde sürdürülmesinin yanında, şehit

yakınlarımızın ve gazilerimizin yalnız

olmadıklarını, Bakanlığımızın her anlamda

yanlarında olduğunu gösteriyoruz.

Çalışmalarımız hakkında düzenli olarak bilgi

vermenin iç ve dış paydaşlarımızla kurumsal

iletişimimizi güçlendireceğinin bilinciyle bu e-

bültenimizde 2020 yılının ilk altı aylık

döneminde yapılan çalışmaları aktarmaya

çalışıyoruz.

Bir sonraki e - bültende buluşmak ümidiyle.

Sağlıkla kalın…

Rabiye Melek Çakıroğlu

mailto:sg.basin@ailevecalisma.gov.tr


İçindekiler
08
Bakan Selçuk Şehit Anneleri 
ve Huzurevi Sakinlerinin 
Anneler Günü’nü Kutladı

Söğütözü Mahallesi Eskişehir Yolu 

2177 Sokak No:10 Pk: 06520 

Çankaya / ANKARA - TÜRKİYE

İletişim: 0 (312) 705 52 00

Fax :     0 (312) 705 52 40

info@ailevecalisma.gov.tr/syggm

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE

2020  YILINDA HAZIRLANMIŞTIR.

BASIM HAZIRLIK - ILETIŞIM

AR-GE PROJE 

DAİRE BAŞKANLIĞI

İletşim: 0 (312) 705 52 00

E- mail : sg.basin@ailevecalisma.gov.tr  

Aile Şühedanın İzinde

01

06
Cumhurbaşkanı               
Recep Tayyip Erdoğan’ın                
18 Mart Çanakkale 
Zaferi Mesajı

03
Türkiyemizin Kahraman 
Kadınlarına Saygı 
Programı

04
Şehit Annesi Yuva 
Olduğu Çocukların 
Sevgisiyle Hayata 
Bağlandı

ailevecalisma.gov.tr

02
Sarıkamış Şehitleri İkibin
İkiyüz Rakımlı Sis 
Dağı’nda Anıldı



3

17
Asırlık Gazimiz 
Cübbe Giydi

İçindekiler

10
Dini Bayramlarda Şehit 
Yakını ve Gazilerimizi 
Yalnız Bırakmadık

16
Kahramanlarımızın
Kabir Bakımını 
Yükümlüler Yapacak 

18
İstihdam Ve Seyahat 
Kartı Mevzuatı 
Uzaktan Eğitimi 
Gerçekleştirildi

13
Emanetlerimize 
Çalışma Hayatında 

Hep Destek

15
‘’Nesiller Buluşuyor’’ 
Projesi İle İki Kuşak 
Yan Yana

11
Babalar Gününde 
Şehitlerimizin 
Babalarıyla Birlikteyiz

12
2020 Yılının İlk Altı 
Aylık Döneminde,

989 Şehit Yakını, Gazi 
Ve  Gazi Yakını 
Ataması Yapıldı

- KASTAMONU -

- YALOVA -

- ŞANLIURFA -

- ANKARA -

09
Anneler Gününde Şehit 
Annelerimizle Beraberiz



.

Sunuş
’’Allah yolunda canlarını feda edenlere ‘ölüler’ demeyin. Bilakis onlar ‘diri’dirler. Ancak siz farkında
olamazsınız’’ (Bakara suresi 154. Ayet)

Aziz canlarını feda etme pahasına, tapusunu al kanlarıyla mühürleyip bizlere emanet bıraktıkları
vatanımızda, varlıklarını her saniye yanımızda hissettiğimiz şehitlerimize minnet ve şükran
duygularıyla çalışmayı ibadet telakki ediyoruz.

Ve yine şehadete şahit olan kahraman gazilerimizle hemhal olmak, onların destanlaşmış özverilerine
vakıf olmak, bu cennet vatanımızda özgüven ile yaşamanın sırrını bize verirken yaptığımız işin
onurunu her daim hissediyoruz.

Şehitlerimizin metanet ve sabır öğretmeni olan kıymetli ailelerini ziyaretlerimizde fani olan hayatımıza
dair büyük dersler alıyoruz.

Hayatta meşru olan her emek kutsaldır fakat bizim ölümü öldüren aziz şehitlerimize, ailelerine ve
ölümsüzlüğü hedefine koyup gazilik ile onurlanan kahramanlarımıza hizmet etmenin manasını tarif
etmeye kelamda, kalemde yetmeyecektir.

“Her şehit ailesi ve her gazimiz benim öz kardeşim mesabesindedir. Onlara yapılan her yanlışı şahsıma
yapılmış sayarım ve ona göre davranırım” diyerek bizlere görevimizin hassasiyetini talimatlandıran
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın liderliğinde,“Millet ancak kahramanlarıyla
yaşar. Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam
edeceğiz”diyerek faaliyetlerimizin plan ve proğramını titizlikle takip ederek bize vizyon belirleyen
Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt SELÇUK’un nezaretinde 7/24 hem merkez teşkilatımız ve hem de 81 il
müdürlüğü personellerimizle pür dikkat bu ulvi sahada çalışmakla huzur buluyoruz.

Yüce Rabbim, şehitlerimizin razı olacağı, ailelerinin ve gazilerimizin dualarını ve memnuniyetlerine
mazhar olacağımız çalışmalarda bizlere muvaffakiyetler ihsan eylesin.

Selim ÇELENK
Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü
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ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

e - Bülten / Ocak - Haziran 2020

’’105. Yılında Sarıkamış Şehitlerini Anma’’
programı, 03-05 Ocak 2020 tarihlerinde,
Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığı,
Milli Eğitim Bakanlığı, Kars Valiliği,
Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış
Belediyesinin işbirliği ile gerçekleştirildi.

‘’105. Yılında Sarıkamış Şehitlerini Anma’’
programı 3 Ocak'ta Sarıkamış’ta
Bakanlığımız tarafından şehit ve gazi aileleri
onuruna yemek verilmesiyle başladı. Aynı
gün Sarıkamış Kazım Karabekir Paşa
Camii’nde Kur’an – ı Kerim tilaveti, 105.000
hatim duası ve mevlit töreni düzenlendi.

Sarıkamış Kayak Merkezi bölgesinde
buzdan asker heykelleri sergisinin açılışı
yapıldıktan sonra, akşam saatlerinde
meşaleli kayak ve lazer gösteri sunumları
gerçekleştirildi.

Düzenlenen anma programına; Gençlik
ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem
Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir
Pakdemirli, Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı
Ahmet Koca ve Şehit Yakınları ve Gaziler
Genel Müdürü Selim Çelenk’in yanı sıra İl
Müdürlüklerimizin personeli ve çok
sayıda vatandaş katıldı.

“Dönmeyi düşünmek yiğide “ar”dı,
Mehmedimin elbisesi “vakar”dı,
Cennet Yolcusunun kefeni “kar”dı,
Zaman, mekan dondu Sarıkamış’ta.”

AİLE ŞÜHEDANIN İZİNDE

Selim ÇELENK

Şehit Yakınları Gaziler Genel Müdürü 



SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ 2 BİN 200 RAKIMLI SİS DAĞI'NDA ANILDI

2

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı
dolayısıyla Trabzon Şalpazarı
ilçesindeki 2 bin 200 rakımlı Sis
Dağı'nda anma yürüyüşü yapıldı.

Şıhkıranı mevkisinde başlayan ve Sis
Dağı'na kadar devam eden yürüyüşe
katılan binlerce kişi, 200 metre
uzunluğundaki bayrağın çevresinde
toplandı.

Yürüyüşün ardından düzenlenen
programda konuşan Trabzon Valisi
İsmail Ustaoğlu; ‘’Çok anlamlı bir

organizasyon için bir araya gelindiğini
ifade ederek, Sarıkamış şehitlerimizin
acısını, hüznünü, ağıdını paylaşma adına
yaşlısından gencine hepimiz bir araya
geldik. Tarihimizde çok büyük
zaferlerimiz olduğu gibi Sarıkamış'taki
gibi acı hatıralarımız da var." diye
konuştu.

Anma yürüyüşüne, kamu kurumu ve
STK temsilcileri de katıldı.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim
okundu, yürüyüşe katılanlara buğday
çorbası ikram edildi.
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https://www.youtube.com/watch
?v=aLALpXixRIU

8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Bakanlığımız Tarafından Düzenlenen
"Türkiye’nin Kahraman Kadınları"
Programı ile Kutlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan; Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde
düzenlenen “Türkiye'nin Kahraman
Kadınlarına Saygı" programına katıldı.

TÜRKİYEMİZİN KAHRAMAN KADINLARINA SAYGI PROGRAMI

3

Önümüzdeki dönemde de "mutlu
kadın, uyumlu aile, müreffeh toplum"
hedefi doğrultusunda çalışmayı
sürdüreceklerin belirten Erdoğan, aile
merkezli kadın ve erkek açısından adil
ve uyumlu bir toplum yapısını
geleceğin teminatı olarak gördüğünü
ifade etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; “Bu özel
günde fedakarlıkları ve vakur
duruşları için şehit eşlerimize ve şehit
annelerimize minnettarız..” diye
konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı; 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü’ne özel "Türkiye’nin Kahraman
Kadınları" videosunu yayınladı.
Videoya aşağıdaki link üzerinden
ulaşabilirsiniz.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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Eşini ve annesini kaybeden, polis oğlu 

ise 2016'da Vezneciler'deki terör 

saldırısında şehit olan Keziban Koç, 

koruyucu aile olarak bir yıl önce 

yuvasını açtığı iki kardeş sayesinde 

yaşama sevincini yeniden kazandı. 

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 

yaşayan 52 yaşındaki ev hanımı Keziban

Koç, genç yaşta annesiz kaldı. Eşi 

hastalığı nedeniyle vefat eden Koç'un 28 

yaşındaki oğlu Yaşar Özden ise 

babasından bir yıl sonra, terör örgütü 

PKK'nın 7 Haziran 2016'da İstanbul'un 

Fatih ilçesi Vezneciler semtinde bomba 

yüklü araçla düzenlediği saldırıda şehit 

oldu. Evlat acısına ve yalnızlığa daha 

fazla dayanamayan Koç, çok sevdiği 

çocuklarla yaşama tutunabilmek için 

koruyucu aile 

olmaya karar verdi. 

’’Beni Hayata 

Döndürdüler’’

Aile ,  Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı İl Müdürlüğü nezdinde 

yaptığı başvurunun ardından kurum 

bakımındaki iki kardeşin koruyucu 

aileye ihtiyacı olduğunu öğrenen ve 

onları ayırmaya kıyamayan şehit 

annesi, bir yıl önce, 11 yaşındaki 

Hüseyin ile 9 yaşındaki kardeşi 

Semiha'ya yuvasını açtı. 

Hüseyin ve Semiha kardeşlerle hem 

teselli bulan hem de evlat sevgisini 

yeniden tadan Koç, Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine 

Erdoğan'ın ev sahipliğinde Aile, 

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 

Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla, 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 

düzenlenen Koruyucu Aile Programı'na 

konuk oldu .

ŞEHİT ANNESİ 'YUVA' OLDUĞU ÇOCUKLARIN 

SEVGİSİYLE HAYATA BAĞLANDI

e - Bülten / Ocak - Haziran 2020
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"İki, Üç Yıl Kimseyle 
Görüşmedim’’ ‘’’’Canım, Kanım 

Gibiler’’

Keziban Koç, "Kendi çocuğum 

kanım, canım. Çok seviyordum, 

Rabb'im aldı. Allah'ım cennetinde 

kavuştursun bizi inşallah. Ama bu 

çocuklarıma da kendi canım, kanım 

diyebilirim. Birine bir şey oldu mu 

gerçekten ciğerim yanıyor. Çok 

seviyorum onları. Onlar da benim 

çocuğum." dedi.

Koç, Emine Erdoğan'ın ev 

sahipliğindeki Koruyucu Aile 

Programı'na konuk olmaktan da 

büyük mutluluk duyduğunu 

söyleyerek "Sevildiğimizi biliyoruz. 

Mesela şu anda evde otursam, kimse 

aramasa sormasa... Ama buraya 

geldiğim, arandığım için çok mutlu 

oldum." ifadelerini kullandı .

Keziban Koç, "Kalbimden doğdular" 

dediği iki kardeşle hayata 

tutunuşunu anlattı. Eşi ve oğluyla 

çok mutlu bir hayatı olduğunu 

vurgulayan Koç, "Eşim vefat edeli 5 

yılı geçti. Kas erimesi hastalığı 

vardı, 4 yıl yattıktan sonra vefat etti. 

Sonrasında oğlum polisliği kazandı. 

9 ay olmuştu göreve başlayalı, 

Vezneciler'deki patlamada şehit 

oldu." diye konuştu .

"Çocukları çok seviyordum. İki, üç 

çocuğum olmasını hep çok istedim 

ama Rabb'im bir tane verdi. O da 

şehit oldu." diyen Koç, bunun çok 

üzücü olmasının yanında gurur 

verici bir his de 

olduğunu dile getirdi.

. 

e - Bülten / Ocak - Haziran 2020
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri
Anma Günü ve Çanakkale Deniz
Zaferi'nin 105. yıl dönümü
dolayısıyla yayımladığı mesajında,
105. yıl dönümü iftiharla kutlanan
Çanakkale Zaferi'nin, Türk milletinin
birlik ve beraberlik içinde, vatan ve
millet sevgisiyle yazdığı kahramanlık
destanı olduğunu belirtti.

‘‘

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın
‘18 Mart Çanakkale Zaferi’ Mesajı

e - Bülten / Ocak - Haziran 2020
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BAKAN ZEHRA ZÜMRÜT SELÇUK ŞEHİT ANNELERİ VE

HUZUREVİ SAKİNLERİNİN ANNELER GÜNÜNÜ KUTLADI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı

Zehra Zümrüt Selçuk, şehit annelerini

telefonla arayarak huzurevi sakinleriyle

de video konferans sistemiyle görüşerek

Anneler Gününü kutladı.

Kovit - 19 ile mücadele kapsamında, bu

özel günde annelerimizin yanında

olamasak da dijital imkanlarımızı da

kullanarak onlara varlığımızı

hissettirebileceğimizi belirten Bakan

Zehra Zümrüt Selçuk; "Bugün belki

annelerimize sarılamadık, ellerini

öpemedik ama onların sesine ses olduk.

Bu anlamlı günde, vatanımız için şehit

olan Mehmetçiklerimizin kıymetli

annelerini de unutmadık." diye konuştu.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk sözlerini

şöyle sürdürdü; ‘’Kovit - 19 salgınına

karşı tüm dünyada olduğu gibi

ülkemizde de sıkı sosyal mesafe

tedbirleri almak zorunda kaldık.

Hastalığa karşı risk altında oldukları için

ne yazık ki haftalardır annelerimi ziyaret

edemiyor, ellerini öpemiyor, onlara

sarılamıyoruz.

Annelerimizi fiziken ziyaret edemiyor

olsak da onları bu günde telefonla,

görüntülü görüşme yoluyla arayarak

sevgi ve hürmetlerimizi ilettik ve böylece

sağlıklarını da korumuş olduk.” dedi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk; “Başta şehit

anneleri olmak üzere, ülkemizde birlik

ruhunu anneler mayalıyor, milli manevi

değerlerimizi yüceltiyor ve ailelerimize

güç katıyor.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk; “Hepiniz

bizim için çok kıymetlisiniz. Hepinizin

ellerinizden öpüyorum. Hepinizi çok

seviyoruz. İyi ki varsınız.” ifadeleriyle

görüşmeyi sonlandırdı.
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Emsalsiz sevginin, şefkatin, karşılıksız
fedakarlığın sembolü. İlk öğretmenimiz,
sığınağımız, gücümüz. Milletimizin
harcını oluşturan, sağlamlaştıran ve
koruyan en değerli varlıklarımız
annelerimiz.

‘’Cennet anaların ayaklarının altındadır’’
inancında ve ‘’Ana gibi yar olmaz’’
sözüne sahip bir kültürün evlatları
olarak; annelerimizin değerinin bilinci ve
sorumluluğundayız.

Ülkemizin ve milletimizin birliğini,
güvenliğini ve bağımsızlığını korumak
için canlarını feda eden kahraman
şehitlerimizin değerli emanetleri
şehitlerimizin anneleri ise başımızın
tacıdır.

Şehit Yakınları ve Gaziler Genel
Müdürlüğü olarak; başta şehitlerimizin
anneleri olmak üzere bütün şehit yakını
ve gazilerimizi önemsiyoruz.

Bizler; her daim yanında olduğumuz
şehit annelerimizin mutlu olması,
yüzlerinin gülmesi, sıkıntılarının
giderilmesi için büyük bir özenle
çalışmalarımızı yürütüyor ve onları
yalnız bırakmayarak ziyaretlerimizi
sürdürüyoruz.

Bu vesileyle Bakan Zehra Zümrüt
Selçuk; 7 bölgeden 7 şehit annesini tüm
şehit annelerini temsilen bizzat aradı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl
Müdürlükleri de şehit annelerini ziyaret
ederek ve telefonla arayarak Anneler
gününü kutladı. Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı adına 8.396 şehit
annesiyle telefonda görüşüldü.

Şehit annelerimiz başta olmak üzere,
tüm annelerimizin Anneler Günü’nü
kutluyor, ahirete irtihal etmiş
annelerimizi rahmetle ve minnetle yad
ediyoruz.

ANNELER GÜNÜNDE ŞEHİT ANNELERİMİZLE BİRLİKTEYİZ
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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk; “81 İl
Müdürlüğü personelimiz, Ramazan
bayramında da salgın kurallarına dikkat
ederek 35.332 şehit ailemizi ve gazimizi
ziyaret etti. Şehitliklerde şehit ailelerine
refakat etti. Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı olarak kahraman
gazilerimiz ve şehit yakınlarımızın

DİNİ BAYRAMLARDA DA ŞEHİT YAKINLARI VE 

GAZİLERİMİZİ YALNIZ BIRAKMADIK

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk; Ramazan Bayramı Boyunca Sosyal İzolasyon
Kurallarına Uyarak 35 Bin 332 Şehit Ailesi Ve Gazinin Ziyaret Edildiğini
Söyledi.

Sadece bir gün değil, 365 gün yanında
olduğumuzu hep vurguluyoruz. Zira,
milletler ancak kahramanlarıyla beraber
sadece yaşarlar Şehitlerimizin
hatıralarına, emanetlerine ve
gazilerimize ilelebet sahip çıkacağız.”
değerlendirmesinde bulundu.

10
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Tarih Sayı

Şehit Babalarını Duygulandırdı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı; Babalar Gününde 81 ilde şehit
babalarını ve gazileri ziyaret etti. Yapılan
ziyaretlerde duygusal anlar da yaşandı.
Bilecik’te Çocuk Evleri Sitesinde kalan
koruma ve bakım altındaki çocuklar;
ildeki şehit babalarından üçünü ziyaret
ederek kendi yaptıkları el izi tabloları
hediye ederek Babalar Günü'nü kutladı. 9 Bin Baba Unutulmadı

81 ilde toplam 9 bin 232 şehit babası ve
gaziye ulaşılarak Babalar Günü kutlandı.
Ziyaretlerde sosyal mesafeye dikkat
edilirken, şehit babalarına almanak
hediye edildi. Ziyaretlerde ve telefonla
yapılan görüşmelerde Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt
Selçuk’un Babalar Günü mesajı da şehit
ve gazi babalarına iletildi.

BABALAR GÜNÜNDE ŞEHİTLERİMİZİN

BABALARIYLA BİRLİKTEYİZ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Babalar Günü'nde; Şehit Babalarını
Yalnız Bırakmadı. Bilecik’te Koruma Ve Bakım Altındaki Çocuklar; Vatan
Uğruna Evlatlarını Şehit Veren Babaları Ziyaret Ederek Minik Yürekleri İle
Moral Aşıladılar.
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2020 YILININ İLK ALTI AYLIK DÖNEMİNDE,

989 ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE  GAZİ YAKINI ATAMASI YAPILDI

30 Haziran 
2020

21 Mayıs 
2020

316

17 Mart 
2020

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt
Selçuk’un katılımıyla 17 Mart
tarihinde 316, 21 Mayıs 399, 30
Haziran’da ise 274 şehit yakını, gazi
ve gazi yakınının kamu kurum ve
kuruluşlarına atama teklifleri yapıldı.

Bu atamalarla birlikte, 2020 yılı ilk
altı aylık dönemi içerisinde kamu
kurum ve kuruluşlarına atama teklifi
yapılan şehit yakını, gazi ve gazi
yakınlarının sayısı 989’a ulaştı.

399

274Toplam  989

2020 Yılı Teklif Atama Sayısı

Toplam

989

Tarih Sayı

17 Mart 2020 316

21 Mayıs 2020

30 Haziran 2020

399

274

e - Bülten / Ocak - Haziran 2020

Kaynak: Şehit Gazi Bilgi
Sistemi (ŞGBS) üzerinden
alınan veriler doğrultusunda
hazırlanmıştır.



Şehit Yakınları ve Gaziler Genel
Müdürlüğü; ülke genelinde kamu kurum
ve kuruluşlarında çalışan şehit yakını ve
gazilerimizi çalışma ortamlarında ziyaret
ediyor. Şehit Yakınları ve Gaziler Genel
Müdürlüğü tarafından yürütülen
ziyaretler kapsamında, Genel
Müdürlüğün şehit yakınları ve gazilere
daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla
gerçekleştirdiği proje ve çalışmaları ile
ilgili bilgiler verilerek, çalışma hayatları
ile ilgili görüşleri alınıyor. Böylece şehit
yakınları ve gazilerimize çalışma
hayatlarında da her daim destek
oluyoruz. Belirlenen program dahilinde
devam eden ziyaretler kapsamında; 18
Şubat 2020 tarihinde Dışişleri Bakanlığı,
Avrupa Birliği Başkanlığı, 20 Şubat
2020’de de Ankara Üniversitesi’nde

Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları Ve Gaziler
Genel Müdürlüğü Olarak Ülke Genelinde Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında
Çalışan Şehit Yakınları Ve Gazilerimize Çalışma Hayatlarında Desteğimiz
Devam Ediyor.

görev yapan toplamda 131 şehit yakını,
gazi ve gazi yakınımız iş yerlerinde
ziyaret edildi.

Ziyaret sonunda şehit yakını ve
gazilerimiz Bakanlığımızın çalışmaları ve
desteklerinden duydukları memnuniyeti
dile getirdiler.

.
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EMANETLERİMİZE ÇALIŞMA HAYATINDA HEP DESTEK

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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Ziyaretler kapsamında Genel
Müdürlüğün şehit yakınları ve gazilere
daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla
gerçekleştirdiği proje ve çalışmaları ile
ilgili detaylı bilgiler veriliyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarına atama
işlemleri gerçekleştirilen ve hali hazırda
kurumlarında görev yapan şehit yakını,
gazi ve gazi yakınlarının genel durum
tespitlerinin yapıldığı ziyaretlerde şehit
ve gazi ailelerinin psiko-sosyal destek ile
durum değerlendirmeleri yapılıyor.

Bu çalışma ile edinilen bilgiler elektronik
ortamda bulunan Şehit - Gazi Bilgi
Sistemine aktarılarak çözüm odaklı
hizmetlerimizin hızlı ve etkin şekilde
sürdürülmesinin yanında şehit yakınları
ve gazilerimizin yalnız olmadıklarının,
Bakanlığımızın her anlamda yanlarında
bulunduğu duygusunun verilmesi
hedefleniyor.
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Belirlenen program dahilinde 10 Ocak
2020 tarihinde Türkiye İstatistik
Kurumu, 13 Ocak 2020 tarihinde Devlet
Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve
Çankaya Kaymakamlığı, 22 Ocak 2020
tarihinde ise Yıldırım Beyazıt
Üniversitesi’ne ataması gerçekleştirilen,
hali hazırda bu kurumlarımızda görev
yapan toplamda 78 şehit yakını, gazi ve
gazi yakınımız iş yerlerinde ziyaret
edildi.

Şehit Yakınları ve Gaziler Genel
Müdürlüğümüzce, şehit ve gazi ailemiz
ikamet adreslerinde, yaralı askerlerimiz
tedavi gördükleri Gülhane ve Gaziler
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve
Araştırma Hastanelerinde ziyaret edildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl
Müdürlükleri aracılığı ile de şehit ve gazi
aileleri ikamet adreslerinde ziyaretler
gerçekleştiriliyor.
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Çocuk Evlerinde Sitesinde yaşayan
çocuklarımızla, şehit yakınları ve
gazilerimiz "Nesiller Buluşuyor" projesi
kapsamında Çocuk Evleri Sitesinde bir
araya geldiler.

Yalova Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından
hizmete giren Manevi Evlat
Projesinden yararlanan şehit yakınları
ve gazilerimiz, “Nesiller Buluşuyor”
projesi kapsamında çocuklarımızla
Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’ne
bağlı Çocuk Evlerinde bir araya
geldiler.

Şehit Murat Doğan’ın babası Dursun
Doğan, Şehit Ahmet Uzun’un babası
Tahsin Uzun ile annesi Emine Uzun,
Şehit Baçerettin Özgür’ün babası Bekir
Özgür ile annesi İmman Özgür, Şehit
Murat Peltek’in annesi Emine Hatun
Peltek, Bayer ve Gazilerimiz Asım
Keser ve eşi Zuhal Keser, Kore Gazisi
Necmettin Çatalbaş Çocuk Evlerine

NESİLLER BULUŞUYOR PROJESİ İLE İKİ KUŞAK YAN YANA

ziyarette bulundu. Şehit Yakınları ve
Gazilerimiz ile çocuklarımızın bir araya
geldikleri ‘’Nesiller Buluşuyor’’
etkinliğinde, tecrübeleri, vatan sevgisi ve
bu sevgi uğruna nelerden
vazgeçilebileceği anlatılarak
çocuklarımızın vatan sevgisi bilincine
katkıda bulunuldu.

Çocuklar ise Kahraman Kore Gazimiz
Necmettin Çatalbaş’ın Kore Savaşında
yaşadığı anılarını can kulağı ile dinledi.

Hayatta bir çocuğun 
gülümsemesinden daha büyük 

bir mutluluk, bir çocuğun 
kalbinden daha geniş bir 

umman yoktur’’

‘‘
Recep Tayyip ERDOĞAN
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yapılan faaliyetlerin sürekli kontrolünü
sağlayarak, şehit yakınlarımıza sahip
çıkma konusunda destek verecek. Şehit
aileleri ve gazilerimize yönelik yapılan
çalışmalarda bu protokolle birlikte
yükümlüler, vatan uğruna şehit düşmüş
kahramanlarımıza ve onların kıymetli
ailelerine olan minnettarlıklarını
gösterme olanağı bulacak.

KAHRAMANLARIMIZIN KABİR BAKIMINI YÜKÜMLÜLER YAPACAK

Denetimli Serbestlik Kapsamındaki Yükümlüler Ve Eski Hükümlüler, Şehit
Kabirlerinin Bakım İşlemlerini Ve Şehit Yakınlarının (Anne-baba-eş)
Konutlarının Boyanması Gibi İşleri Yerine Getirecek.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ve
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğü Şanlıurfa Adliyesinde
toplumun kalkınması programlarındaki
işbirliğini belirten bir protokol imzaladı.
İmzalanan protokol ile haklarında
denetimli serbestlik kararı verilmiş
yükümlüler ve eski hükümlüler
yaşamlarına yön verebilme,
kabiliyetlerinin artırılması amacıyla şehit
kabirlerinin bakımını ve şehit
yakınlarının konutlarının boya badana
işlemlerini sağlayacak. Ayrıca her şehit
mezarına standart bir bayrak asılması,
eksikliklerinin giderilmesi ve kabirlerin
sürekli temiz olmalarının sağlanması
hedefleniyor. Başsavcılık, Şanlıurfa AÇSH
İl Müdürlüğümüzün bildireceği şehit
yakını evlerinde ve şehit kabirlerinde
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Kıbrıs ve Kore anılarını anlatan
Cesuroğlu, emekli olduktan sonra
Kastamonu’ya döndüğünü, dönemin
valisi, belediye başkanı ve garnizon
komutanından da destek alarak Muharip
Gaziler Teşkilatı’nı kurduğunu söyledi.

Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nden 72 sene önce mezun olan
97 yaşındaki Cesuroğlu aynı zamanda
Kıbrıs ve Kore gazisi. Türkiye’nin en yaşlı
gazisi olduğunu söyleyen Cesuroğlu,
“Genel merkezden bana Türkiye’de
yaşayan en yaşlı gazi olduğumu, Emekli
Sandığından gelen kayıtlardan bunu
tespit ettiklerini söylediler. Böylece
Türkiye’nin en yaşlı gazisi oldum.
Hâkimlik, albaylık ve Türkiye’nin en yaşlı
gaziliği unvanını aldığını söyledi.

17

ASIRLIK GAZİMİZ CÜBBE GİYDİ 

Türkiye’nin En Yaşlı Gazisi Emekli Askeri Hakim Albay Ali Cesuroğlu, Türkiye
Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’nun Elinden Avukatlık
Ruhsatnamesini Almasının Ardından Cübbesini Giyerek Türkiye’nin En Yaşlı
Avukatı Unvanının Da Sahibi Oldu.

Kastamonu Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler İl Müdürü Abdullah Savaş, 10
yıldır Türkiye Muharip Gaziler Derneği
Kastamonu Şubesi’nin başkanlığını
yürüten Cesuroğlu’nu evinde ziyaret
etti.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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Genel Müdürlüğümüz ile Eğitim ve Yayın
Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda İl
Müdürlüklerimizde Şehit Yakınları ve Gazi
Hizmetleri Birimi çalışanlarına, şehit
yakınları, gaziler ve gazi yakınları ile ilgili iş
ve işlemlerde daha etkin ve verimli hizmet
sağlayabilmesi amacıyla 4 - 5 Mart 2020
tarihlerinde uzaktan eğitim programı
verildi.

İSTİHDAM VE SEYAHAT KARTI MEVZUATI 
UZAKTAN EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

81 ilden 300 çalışanımızın uzaktan eğitim
sistemi vasıtasıyla katıldığı eğitimde,
istihdam hakkından yararlanma, ücretsiz
seyahat kartı kullanımı anlatıldı.

Ayrıca, Şehit Gazi Bilgi Sisteminin
kullanımı konuları hakkında Genel
Müdürlüğümüzün uzmanları tarafından
sunumlar yapıldı.
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Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü

Dur Yolcu! 
Bilmeden Gelip Bastığın

Bu Toprak
Bir Devrin Battığı Yerdir.


