
  

 

Örgütü tarafından pandemi 

olarak ilan edilen Covid-19 

salgını; halen pandemi düze-

yinde dünya insanlığını teh-

dit etmeye devam etmekte-

dir. Covid-19 virüsü pande-

misi 1918-1919 yıllarındaki 

İspanyol Gribi sonrası yaşa-

nan 100 yıl sonra yaşanan 

en büyük salgın olarak görül-

mektedir.  

Covid-19 salgınına karşı 

dünyada en erken önlem 

alan ülkelerden birisi olan 

Türkiye’de ilk Covid-19 vaka-

sı 11 Mart 2020 tarihinde 

görülmüştür. Bu tarihten 

sonra aşamalı olarak virüsün 

toplumda yayılmasını engel-

lemek ve azaltmak için ülke 

çapında yerel tedbirler alın-

maya başlanmıştır. T.C. 

Cumhurbaşkanlığı liderliğin-

de yürütülen pandemi ile 

mücadele sürecinde hızlı, 

etkin ve güncellenen kararlar 

hayata geçirilmektedir. 

Pandemi; dünyada birden 

fazla ülkede veya kıtada, çok 

geniş bir alanda yayılan ve 

etkisini gösteren salgın has-

talıklara verilen genel isim-

dir.  

Dünya Sağlık Örgütü’nün 

(WHO) tanımlamasına göre, 

bir hastalığın pandemi olabil-

mesi için genel ifadelerle üç 

kriter aranmaktadır. Bunlar, 

nüfusun daha önce maruz 

kalmadığı bir hastalığın orta-

ya çıkışı, hastalığa sebep 

olan etmenin insanlara bulaş-

ması ve tehlikeli bir hastalığa 

yol açması, hastalık etmeni-

nin insanlar arasında kolayca 

ve devamlı olarak yayılması-

dır. Dünya genelinde yaygın 

bir pandemi oluşturan Covid-

19 ilk olarak Aralık 2019’da 

Çin’in Hubei eyaleti Wuhan 

şehrinde ortaya çıkmıştır. 

Damlacık ve temas yolu ile 

insandan insana bulaşan, 

yüksek ateş, öksürük ve ne-

fes darlığı gibi semptomlara 

sahip hastalık ileri yaş ve 

kronik rahatsızlığı bulunan 

kişilerde şiddetli ve mortal 

seyredebilmektedir.  

Günümüzde hastalık hızla 

insandan insana bulaşarak, 

Çin dışında diğer Asya, Avru-

pa ve Amerika kıtasına yayıl-

mış, üç ay gibi kısa bir süre 

içerisinde tüm dünyayı etkisi 

altına almıştır.  

Dünya genelinde vaka sayısı 

83 milyona ulaşmış, Covid-19 

hastalığı sonucu hayatını 

kaybedenlerin sayısı ise 1.8 

milyonu aşmıştır. 12 Mart 

2020 itibariyle Dünya Sağlık 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-

metler Bakanlığı T.C. Cum-

hurbaşkanlığı liderliğinde 

yürütülen pandemi ile müca-

dele sürecinde etkin bir rol 

üstlenerek Covid-19 salgınıy-

la mücadeleye önemli katkı-

lar sunmaktadır.  

Yalova Aile, Çalışma ve Sos-

yal Hizmetler İl Müdürlüğü 

olarak söz konusu süreçte 

bağlı kuruluşlarımızda ek 

önlemler alınmıştır. Yalova 

Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha 

Meclisi kararları çerçevesin-

de il genelinde uygulanan 

tedbirlere yönelik çalışmala-

rımız sürmektedir. Söz ko-

nusu süreçten olumsuz etki-

lenen vatandaşlarımıza des-

teklerimiz devam etmektedir.  

Pandemi sürecinde Yalovalı 

vatandaşlarımızın gönüllerini 

ferah tutmalarını, Bakanlığı-

mızın sunmuş olduğu 

imkânlarımız dahilinde yan-

larında olduğumuzu bilmele-

rini temenni ediyorum. 

Küresel Bir Salgın: Covid-19  

Pandemi Sürecinde Vatandaşlarımızın Yanındayız 
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ÖNSÖZ 

ARİF LAÇİN 

Yalova Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü olarak Bakanlığımızın temel amacı ve vizyonu olan ailenin güçlü, 

bireyin mutlu olduğu bir toplum hedefiyle çalışmalarımızı azimle sürdürmekteyiz.  

Engelliler, yaşlılar, kadınlar, çocuklar başta olmak üzere bütün dezavantajlı gruplara yönelik yerel düzeyde koru-

yucu ve önleyici programlar geliştirilmekte; eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmakta, gündüzlü ve yatılı hiz-

metlerimiz ihtiyaç ve sorunlara göre uyarlanmaktadır. Etkin ve daha hızlı hizmet sunarak, sosyal yardım ve hiz-

metlerde aile yanında çözüm odaklı destek hizmetlerinin hayata geçirilmesi, kuruluş bakım hizmetlerinin iyileşti-

rilmesi amacıyla kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği sağlanmaktadır. 

Pandemi sürecini yaşadığımız 2020 yılı içinde personelimizin özverili çalışmaları ile kuruluşlarımızda misafir 

edilen engelli, yaşlı, kadın ve çocukların sağlık ve yaşam kaliteleri yükseltilerek kuruluşlarımızda alınan önlemle-

rin, uygulama takipleri aksatılmadan yapılarak Müdürlüğümüzün diğer faaliyetleri sürdürülmeye devam edilmek-

tedir. Kuruluşlarımızda çalışmalarını her koşulda en şekilde yerine getiren fedakar çalışanlarımıza şükranlarımı 

iletiyorum. 

İlimizde 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere ilişkin bilgileri içeren E-Bülten; ilgililerin bilgilenme ihti-

yaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanmıştır. Bu amaçla; bizi hedeflerimize yaklaştıracak faaliyetlerin gerçekleş-

tirilmesinde ve bültenin hazırlanmasında emeği geçen başta Yasir Furkan ÖZTÜRK ve Nalan SERT olmak üzere 

idari personelimiz ile tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. 

 

 

                Arif LAÇİN 

        Yalova Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü 
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İl Müdürlüğümüz; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünye-
sinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Dokuz bağlı kuruluşu ile vatan-
daşlarımıza hizmet vermektedir.  
 
VİZYONUMUZ: 
Türkiye’nin 2023’e doğru tarihsel yürüyüşünde, müreffeh bir toplum 
için; güçlü aileler, mutlu bireyler, zamanın ruhunu yakalayan, değişi-
mi yönetebilen, buna yönelik dönüşümü gerçekleştiren, sosyal riskleri 
önleyici sosyal yardım ve hizmet çalışmalarını yürüten, bu hizmetleri 
ihtiyaç sahiplerine hızlı ve kaliteli sunan bir müdürlük olmak. 
 
MİSYONUMUZ: 
Aile, toplum ve birey refahını artırmak amacıyla dezavantajlı kesimler 
öncelikli olmak üzere, bütüncül yaklaşım ve katılımcı anlayışla, adil, 
arz odaklı, sosyal hizmet sunmak ve izlemek. 
 
 

Pandemi sürecinden olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza İl Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan Psikososyal Destek Hiz-

met Grubu tarafından psikososyal destek hizmeti sağlanmaktadır.  

Değerli İdari personellerimiz ve kıymetli çalışanlarımız söz konusu süreçte yüksek sorumluluk bilinciyle, gayretli, fedakar ve 

özveriyle çalışmalarını sürdürmektedir. Yalova Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak görev tanımımız doğrul-

tusunda gerçekleştirdiğimiz hizmet, proje, etkinlik ve faaliyetleri görünür kılmak, düzenli şekilde belirli sürelerle özelde Yalo-

va genelde ise Türkiye’deki vatandaşlarımızla, ilgili sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve bakanlığımızla paylaşmak, bil-

gilendirmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla E-Bülten çalışması gerçekleştirilmiştir.  

E-Bülten çalışmamızın yayınlamış olduğumuz ilk sayısının içeriğinde İl Müdürlüğümüze bağlı kuruluşlarımız olan Sosyal Hiz-

met Merkezi, Milli Piyango Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, Yalova Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Çınarcık 

Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Merkez Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Anadolu Kalkınma 

Vakfı Çocuk Evleri Sitesi, Kadın Konukevi, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ve İl Müdür-

lüğümüz tarafından gerçekleştirilen proje, hizmet, etkinlik ve faaliyetlere dair haberler yer almaktadır.  

Altı aylık periyotlarla yayınlayacağımız E-Bültende tüm alanlarda yürüttüğümüz çalışmalar, proje, hizmet, faaliyet, etkinlik ve 

alana ilişkin gelişmeler yer alacaktır. 

D 
ünya tarihinin en büyük salgınlarından biriyle karşı karşıya kalan insanlık, 2020 yılının ilk aylarından 

itibaren hızlı bir tehdite dönüşen Covid-19 salgınıyla topyekün mücadele etmektedir. Aile, Çalışma 

ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, T.C. Cumhurbaşkanlığı liderliğinde yürütülen pandemi ile mücadele 

sürecinde etkin bir rol üstlenerek Covid-19 salgınıyla mücadeleye önemli katkılar sunmaktadır. Yalo-

va Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak söz konusu süreçte bağlı kuruluşlarımızda ek tedbirler 

alınmıştır. Yalova Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararları çerçevesinde il genelinde uygulanan tedbirlere yö-

nelik çalışmalarımız devam etmektedir.  

Pandemi sürecinin olumsuz etkilerinin azaltılması maksadıyla Yalova Valiliği koordinasyonunda oluşturulan Vefa 

Sosyal Destek Grubu çalışmalarında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan ve ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi 

bulunmayan vatandaşlarımıza yönelik İl Müdürlüğümüz ekiplerince destek sağlanmıştır.  
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SOSYAL HİZMET MERKEZİ  

S 
osyal Hizmet Merkezi, çocuk, genç, kadın, 

engelli, yaşlı, şehit Yakını ve gazi gibi tüm 

müracaatçı kitlesine ihtiyaç duydukları  

sosyal ekonomik destekler, evde bakım, 

kuruluş bakımı, koruyucu aile, evlat edinme, da-

nışmanlık ve benzeri gibi tüm alanlarda  gerekli 

desteğin sağlanması amacıyla hizmetlerini sürdür-

mektedir. 

İlimizin tek Sosyal Hizmet Merkezi olan kuruluşu-

muzda ilgili yönetmelik gereği oluşturulan birimle-

rin Mart-Ağustos 2020 dönemine ait aylık faaliyet-

lerine ilişkin veriler aşağıda açıklanmıştır. Ülkemiz-

de Mart 2020 den itibaren COVİD-19 salgını nede-

niyle uygulanmakta olan kısıtlamalar sonucunda 

evde bakım hizmeti ve ASDEP çalışmaları dışında 

kalan hizmetlerimize (başta engelli/yaşlı yatılı ba-

kım ve SED olmak üzere) başvurularda geçmiş dö-

nemlere kıyasla artış olduğu görülmektedir. 

“Evde Bakım  

Hizmetinden  

1619 engellimiz 

yararlanmaktadır” 

Evde Bakım Hizmeti 

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti 

Evde Bakım Hizmeti, bakıma ihtiyacı olan engelli-
lere, engellinin bakımına destek amacıyla yakınla-
rına verilen sosyal yardımdır.  

Toplam altı mesleki personelin görev yaptığı bi-
rimde bir adet komisyon bulunmaktadır. Son altı 
ayda, pandemi süreci kısıtlamaları nedeniyle yeni 
Engelli Sağlık Kurulu Raporu verilememesi sonu-
cunda başvurularda azalma görülmüş ve bu hiz-
metten yararlanmak için toplamda 132 başvuru 

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti, yoksulluk için-
de olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve 
yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte 
güçlük çeken kişi ve ailelere çocuklarını yanında 
bakımına imkân sağlanması amacıyla kaynakların 
yeterliliği ölçüsünde yapılan ekonomik des-
tek  hizmeti ile ailelere yapılacak psikososyal des-
tek hizmeti olan sosyal hizmet desteğini kapsa-
maktadır.  

Sosyal ve Ekonomik Destek birimimizde toplam 
dört mesleki personel hizmet vermektedir. Son 
altı aylık dönemde başta e-devlet olmak üzere 
birçok kanaldan yoğun bir başvuru süreci yaşan-
ması nedeniyle farklı birimlerden destek sağlana-
rak yürütülen çalışmalarda bu dönemde 2958 baş-
vuru değerlendirilmiştir. Her ay ortalama 381 ço-
cuk için yakınlarına 397.442 TL yardım sağlanmak-
tadır. Ayrıca bu süreçte düzenli yardım alan ihtiyaç 
sahibi ailelerden 91’inin de rutin denetlemesi ya-
pılmıştır. 

olmuştur. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde ki toplam 
başvuru sayısı 186’dır.  
  
31 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla Evde Bakım Hiz-
metinden 1619 engelli yararlanmakta olup 1550 
engelli yakınına 2.500.723,59 TL ödeme yapılmış-
tır. Aynı süre zarfında 98 engellinin denetim ve 
izlemesi gerçekleştirilmiştir.  
  
Ocak-Ağustos 2020 tarihleri arasında evde bakım 
ücreti alırken rapor süresi dolan 70 engelli için 
Bakanlığımızca alınan karar gereği yakınlarına öde-
me yapılmaya devam edilmektedir. 

Yaşlı ve Engelli Yatılı Bakım Hizmetleri  

Yaşlı ve Engelli Yatılı Bakım Hizmetleri kapsamında 

Yaşlılarımıza ve Engellilerimize kuruluş bakımı se-

çenekleri ile farklı hizmet modelleri sunulmakta-

dır. İki mesleki personelin görev yaptığı birim, SED 

hizmetiyle birlikte en çok başvurunun olduğu ve 

en yoğun dönemin yaşandığı hizmet alanı olmuş-

tur.  

Çoğunlukla ihbar ya da yönlendirmeler sonucunda 

toplam 59 başvuru yapılan bu hizmet alanında, 

yatılı bakım kuruluşlarının yeni kabul yapamaması 

nedeniyle İl Müdürlüğümüzce belirlenen karantina 

kuruluşlarına acil yerleştirmeler olmuştur. Ayrıca 

kendilerine yardımcı olabilecek bir yakını bulun-

mayan yaşlılar evlerinde ziyaret edilerek ihtiyaçları 

karşılanmaya çalışılmaktadır.  
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Korunmaya Muhtaç Çocuk Hizmetleri  

Korunmaya muhtaç çocukların tespiti, incelenmesi, korun-

ma kararlarının ve gerekli tedbirlerin alınması ve kaldırıl-

masına ilişkin hizmetlerin yürütüldüğü birimimizde iki 

mesleki personel görev yapmaktadır.  

Birime ihbar, Alo 183, CİMER, görsel ya da sosyal medya 

haberleri ile toplam 89 başvuru olmuştur. Bu başvurular-

dan 23’üne bakım-eğitim-sağlık ya da danışmanlık tedbiri 

kararı verilirken 3’ü için sosyal ekonomik destek sağlan-

mıştır.  

Pandemi nedeniyle kısıtlamaların en yoğun olduğu Nisan-

Haziran arası dönemde başvurularda azalma olduğu görül-

müştür.  

Eğitim ve Danışmanlık Birimi Hizmetleri  

Aile yaşamını korumak, desteklemek , ailelerin veya birey-

lerin sorun çözme, bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla 

bireylere ve ailelere yönelik koruyucu-önleyici, eğitici-

geliştirici, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunulmakta-

dır.  

Birimimizde; bireysel danışmanlık ve aile danışmanlığı 

(seanslı görüşmeler),  rehberlik (yönlendirme, bilgilendir-

me), Aile Eğitim Programı kapsamındaki eğitim çalışmaları, 

bilgilendirmeye yönelik söyleşiler, seminerler, konferans-

lar, paneller ve diğer eğitici çalışmalar yürütülmektedir.  

Eğitim-Danışmanlık Birimimize yapılan iki psikolog desteği 

ile daha çok sayıda birey ve aileye ulaşılması hedeflenmek-

tedir. Birimde görevli meslek elemanlarının söz konusu 

hizmetleri daha sağlıklı yürütebilmelerine yönelik olarak 

Online Aile Danışmanlığı ve AEP eğitimlerini almaları sağ-

lanmıştır.  

Pandemi sürecinde kısıtlı olarak yapılan görüşmelere de-

vam edilmekte olup 20 aileye randevu verilmiştir. Yüz yüze 

eğitimlere henüz başlanmamıştır. 

Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) Çalışmaları  

ASDEP, aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere 

olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve 

sosyal hizmet modellerin planlanması ve uygulanması, ge-

rektiğinde diğer kamu hizmetlerinden (eğitim, sağlık, istih-

dam vs.) yararlanılmasının sağlanması amacıyla sürecin tüm 

aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içe-

ren bir programdır.  

Yedi mesleki personelin görev yaptığı ASDEP birimimiz, kı-

sıtlamalar öncesi rutin olarak yerine getirdiği hane ziyareti, 

mobil sosyal hizmet, çocuklar güvende ve sokak çalışmaları-

na kısıtlamalarla birlikte ara vermek zorunda kalmıştır.  

Bu dönemde başta SED hizmetleri olmak üzere 112 Acil 

Çağrı Merkezi hizmetleri ve yaşlı/engellilerin acil ihtiyaçları-

nın karşılanması çalışmalarında bulunulmuştur. Normalleş-

meyle birlikte öncelikli olarak hane ziyaretleri ve diğer rutin 

işlerine başlayan ASDEP birimimiz bu yıl içerisinde toplam 

1000 hane ziyareti gerçekleştirmiştir.  

SOSYAL HİZMET MERKEZİ  
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26 Ağustos 2016 tarihinde, Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü 
emrinde  görevli iken Bölücü Terör Örgütünün Cizre Çevik 
Kuvvet Şube Müdürlüğüne yapmış olduğu bombalı saldırıda 
şehit düşen Polis Memuru Abdulhamit KAYA’nın babası Ne-
cip KAYA’ya  Devlet Övünç Madalyası ve Beratı tevcih töreni 
düzenlendi. Valimiz Sayın Muammer EROL tarafından Şe-
hit  Polis Memuru Abdulhamit KAYA’nın babası Necip KA-
YA’ya  Devlet Ödünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.  

Devlet Övünç Madalyası Töreni Düzenlendi 

Gazi ve Şehit Yakınları Birimi  
Gazi ve Şehit Yakınları Birimimiz, şehitlerimizin hatıralarının yaşatılması, şehit yakınları ile gazilerin her türlü mağduriyet ve 
mahrumiyetten korunması amacıyla belirlenen ulusal politika ve stratejilerin uygulanması, şehit yakınları ile gazilere yönelik 
sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerini yürütülmesi ve bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında 
işbirliği ve koordinasyonu sağlanması gibi görevleri yerine getirmektedir. İlimizde ikamet etmekte olan 47 şehit yakını, 33 ma-
lul gazi ile 117 Muharip gazimize istihdam, barınma, ulaşım, kimlik ve hanede ziyaretler yoluyla çeşitli hizmetler verilmekte-
dir. Bu dönemde 521 hane ziyareti gerçekleştirilmiş, özel gün ve haftalarda şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazile-
rimiz yalnız bırakılmamıştır.  

Şehit Yakınlarımızı ve Gazilerimizi Yalnız Bırakmıyoruz 

Kurban Bayramı münasebetiyle Valimiz Sayın Muammer 
EROL, Belediye Başkanı Mustafa TUTUK, İl Protokolü, Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif LAÇİN eşliğinde 
Şehit Abdülhamit KAYA’nın ailesi, Şehit Zeki ALPSOLEY’in 
ailesi  ve Gazi Özcan İLA’ya bayram ziyareti gerçekleştirildi.  

Yalova Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şehit 
ve Gazi Hizmetleri Birimi tarafından ilimizde ikamet etmek-
te olan kıymetli şehit yakınlarımız ve kahraman gazilerimiz 
Kurban Bayramı öncesi telefonla aranarak hal ve hatırları 
sorulmuş, Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK Hanıme-
fendi ile Valimiz  Sayın Muammer EROL'un selamları iletil-
miştir. 

Mustafa Kemal Atatürk’e mareşallik rütbesi ile gazilik unva-
nı verilişinin yıl dönümü ve 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla 
15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında Çelenk 
sunma töreni düzenlendi. Gerçekleştirilen törene, sayın 
Valimiz Muammer EROL, Ak Parti Milletvekili Meliha AKYOL, 
CHP Milletvekili Özcan ÖZEL, il protokolü ve İl Müdürümüz 
Arif LAÇİN katılım sağladı. Atatürk Anıtına çelenklerin sunul-
masıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasının ardından Çelenk sunma töreni sona erdi. 

 
19 Eylül Gaziler Günü Dolayısıyla Tören Düzenlendi  

SOSYAL HİZMET MERKEZİ  



  

 

    18 yaş üstü zihinsel 

engelli erkek bireylere, 45 

kapasite ile hizmet veren 

Kuruluşumuzda  2020 Yılı 

Mart- Ağustos Ayları 

arasında 44 engellinin, 

bakım ve korunması 

sağlanırken, Kuruluşumuza 

bağlı 2 adet  Umut Evi Ek 

Ünitesinde, 9 engelli bireye 

hizmet verilmiştir. 

Kuruluşumuzda Covid-19 Tedbirleri 

Kuruluşumuzda Özel Gün ve Haftalar Coşkuyla Kutlandı 

K 
uruluşumuz ve Ek 
Ünitelerinde, 
haftalık yapılan 
planlamalarla, 

engelli bireylerin sosyalleş-
melerine destek olunması, 
davranış kazanmaları ve 
olumlu davranışlarının pe-
kiştirilmesi, becerilerinin 
geliştirilmesi amacıyla, el 
işi ve resim atölyesi çalış-
maları, koro çalışması, yüz-
me vb. spor çalışmaları 
Kuruluş ünitelerinde ger-
çekleştirilirken, şehirde 

mevcut restoran ya da 
kafelerde, kahvaltı bahçe-
lerinde yemek, kahvaltı, 
şehir gezisi, vizyonda 
mevcut sinema filmlerine 
katılımları sağlanmıştır. 
Ayrıca personel ve hizmet 
grubunun katılımı ile İl 
Afet Ve Acil Durum Mü-
dürlüğü desteği ile dep-
rem ve Yalova Belediyesi 
İtfaiye Müdürlüğü desteği 
ile yangından korunma 
eğitimi ve tatbikatları dü-
zenlenmiştir.  

Kuruluş hizmet grubu ve personelin katılımı ile 19 Mayıs Ata-
türk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri ile 10-16 Mayıs 
Engelli Haftası, 15-21 Mayıs Aile Haftası Kutlamaları Kuruluş Bah-
çesinde gerçekleştirilmiştir. 

Kuruluşumuzda, koronavi-
rüsle mücadele kapsamın-
da Mart 2020 tarihinden 
bugüne gerekli tüm ted-
birler hızlı bir şekilde ha-
yata geçirilmiştir. Covid-19 
Pandemisi nedeniyle, ku-
ruluşlarımızda izolasyon 
sürecinin başlatılması ile 
önce 14 gün son süreçte 
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MİLLİ PİYANGO BAKIM REHABİLİTASYON VE AİLE DANIŞMA MERKEZİ 

Yalova Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  

ise 7 gün sabit vardiya siste-
mine geçilerek, personelin 
çalışma saatleri düzenlen-
miş ve vardiyalarda görevli 
personel tarafından, hizmet 
grubuna yönelik etkinlikler 
gerçekleştirilmiştir. Kurulu-
şumuzda kalan engellileri-
mizin ve personelimizin sağ-
lığını korumak için Engelli ve 

Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
tarafından hazırlanan Koronavirüs 
Bilgilendirme Rehberi çerçevesin-
de tedbirlere uygulamaya konul-
muş olup dışarıdan gelen her per-
sonele COVID-19 testi yapılmakta-
dır. Kuruluşumuzda kalan engelli-
lerimiz, aileleriyle sık sık cep tele-
fonuyla görüntülü görüştürülmek-
tedir. 



  

 

Ramazan Ayının başlaması ile oruç tutan personel ve hizmet 
grubuna yönelik iftar yemeği etkinlikleri düzenlenmiştir. 
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Kuruluşumuzda Gerçekleştirilen Çeşitli Etkinlikler  

Hemşireler Günü ve Anneler Günü etkinlikleri düzenlenerek,  
14/24 vardiya sisteminde görevli personele yönelik kutlama 
programları yapılmıştır.  

Kuruluşumuz Umut Evleri Ek Ünitesinden hizmet alanlara 
yönelik etkinliklerde bulunulmuştur. 

Sabit vardiya sisteminde çalışan personelin psikolojik du-
rumlarına destek olunması amacıyla, sağaltım grubu oluştu-
rulmuş, serbest zamanlarında paylaşımlarda bulunulmuş, el 
işi çalışmaları ile hizmet alanların lif ihtiyaçları karşılanmıştır.  

Hava koşullarına bağlı olarak gerek Kuruluş binası etkinlik 
odasında gerekse açık havada hizmet grubuna yönelik sinema 
günleri düzenlenmiştir.  

Ramazan ve Kurban Bayramı hizmet alan engelli bireylerle 
birlikte kutlanmış olup, İl Müdürümüz Arif LAÇİN tarafından 
izolasyon koşullarına uygun ziyaretler gerçekleştirilmiş, hiz-
met alanlar ve personelin bayramları kutlanmıştır. 

MİLLİ PİYANGO BAKIM REHABİLİTASYON VE AİLE DANIŞMA MERKEZİ 

Kuruluşumuzda  29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşku İle Kutlandı 

İl Müdürlüğümüze Bağlı Kuruluşlarımızdan Milli Piyango Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde hizmet alan Covid-
19 pandemi sürecinde sosyal izolasyonda bulunan  engelli gençlerimiz ve personellerimiz  tarafından hazırlanan etkinliklerle  29 
Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşku ile kutlandı. 
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ÇINARCIK HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE  REHABİLİTASYON MERKEZİ  

İl Müdürlüğümüze bağlı kuruluşlarımızdan Çınarcık 
Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde 
hizmet alan ve Covid-19 pandemi sürecinde sosyal 
izolasyonda bulunan yaşlılarımız günlük olarak odala-
rında ziyaret edilerek pandemi süreci, kurum olarak 
alınan tedbirler ve çalışma şekliyle ilgili görüşmeler 
yapılmıştır. Yaşlılarımızın söz konusu süreçte kişisel 
ihtiyaçlarını karşılama hususlarında ilgili bilgilendirme 
ve yönlendirmeler sağlanmıştır. Yaşlılarımızın tüm 
ihtiyaçlarının karşılanması, taleplerinin alınması ve 
yerine getirilmesi hususu özenle takip edilmektedir.  

İl Müdürlüğümüze bağlı kuruluşlarımızdan Çınarcık Huzurevi Yaşlı Bakım ve 
Rehabilitasyon Merkezinde hizmet almakta bulunan başımızın tacı değerli 
büyüklerimizin bayramı sabit vardiyada bulunan kuruluş müdürümüz ve 
personellerimiz tarafından tebrik edilerek, kendilerine hediyeler takdim 
edilmiştir. Kuruluş sakinleri dışarı çıkıp yakınları ve arkadaşlarıyla görüşe-
mediklerinden, görüntülü arama yolu ile sevdikleri ve aileleriyle bayram-
laşmaları sağlanmıştır. 

Açık alanlara bol miktarda sahip bir kuruluş ola-
rak, kuruluş dışına çıkamamanın getireceği olum-
suz sonuçlar kuruluş bahçesinin en iyi şekilde de-
ğerlendirilmesi sağlanarak azaltılmaya çalışılmış-
tır. Mümkün olduğunca açık hava etkinlikleri dü-
zenlenmiştir: Açık hava film gösterimleri, maçları 
takip eden yaşlılar için özel yayınlar yapılmıştır. 

Huzurevi Sakinlerimizle Bayramlaşma 

Kuruluşumuzda Açık Hava Film Gösterimi Kıymetli Büyüklerimiz Yalnız Bırakılmadı 

Kuruluşumuzda hizmet alan değerli büyüklerimiz 1 Ekim Dünya Yaşlılar 
Günü münasebetiyle İl Müdürü Arif LAÇİN, Şube Müdürü Burhan ÇAÇAN 
ve kuruluş müdürümüz eşliğinde ziyaret edilerek hal ve hatırları sorulmuş-
tur. Covid-19 pandemi sürecinde yaşlılarımızı korumak üzere alınması ge-
reken önleyici tedbirler gereğince sosyal izolasyonda bulunan huzurevleri-
mizde 1 Ekim Dünya Yaşlılar günü münasebetiyle drone çekimi yapılarak 
çeşitli etkinlikler düzenlenmiş ve güzel bir gün geçirmeleri sağlanmıştır. 



  

 

“Pandemi süreci 

kapsamında 

yaşlılarımız için 

kuruluşlarımızda  

koruyucu, önleyici 

tedbirler aldık.” 

Bakım yaşlıları günlük olarak bahçeye çıkartılıp yürütülmüş, 
egzersiz yaptırılmış,  temiz hava ve güneş ışığı almaları sağlan-
mıştır. 

Bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatabilmeleri için temizlik, kişisel 
mesafe, beslenme gibi konularda eğitim verilmiş, ihtiyaç görül-
dükçe bireysel düzeyde bilgilendirmelere devam edilmiştir. 
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Kuruluşumuzda Babalar Günü Kutlaması 

ÇINARCIK HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE  REHABİLİTASYON MERKEZİ  

Kuruluşumuzda hizmet alan asırlık çınarlarımızın  “Babalar Günü” çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kuruluş Müdürlerimiz ve personel-
lerimizce odalarında ziyaret edilen yaşlı sakinlerimizin pandemi sürecinde koruyucu tedbirler kapsamında ziyaretçi kabul edilme-
yerek Babalar Günü’nde aileleri ile dijital ortamda görüşmeleri sağlanmıştır. Babalar gününe özel hazırlamış oldukları şiirleri bir 
araya gelerek paylaşan değerli büyüklerimiz ve tüm babaların Babalar Günü'nü kutlarız. 

Kuruluşumuzda Gerçekleştirilen Çeşitli Etkinlikler  



  

 

“Yaşlılarımıza 

karantina 

uygulaması boyunca 

psikososyal destek 

sağlanmıştır.” 

  

SHÇEK Yalova Belediyesi Merkez Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde pan-
demi sürecinde sosyal izolasyonda bulunan değerli büyüklerimiz boş vakitlerini, son baharın  sıcak gün-
lerinde açık alanlarda ve huzurevinde  kitap okuyarak geçirmekte yeni bilgiler edinmektedirler.  

MERKEZ HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE  REHABİLİTASYON MERKEZİ  

İl Müdürlüğümüze bağlı kuru-
luşlarımızdan Merkez Huzurevi 
Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon 
Merkezinde, Engelli ve Yaşlı 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü-
nün oluşturmuş olduğu Covid-
19 Bilgilendirme Rehberi titizlik-
le incelenerek hizmet sunan 
personellerimize ve hizmet alan 
yaşlılarımıza rehberde yer alan 
konular hakkında bilgilendirme-
ler yapılmıştır. Covid-19 süreci 
başında huzurevi sakinlerimize 
yönelik önlemler kapsamında; 
ilk olarak tüm huzurevi perso-

P 
andemi sürecinin 
huzurevi sakinlerimi-
zin ruh sağlığı üze-
rindeki olumsuz etki-

lerini en aza indirmek, moral 
ve motivasyon seviyelerini 
yükseltmek adına, maske ve 
mesafe kuralları çerçevesin-
de, çeşitli etkinlik, faaliyet ve 
çalışmalar yürütülmektedir. 
Bu kapsamda; dini ve milli 
bayramlar ile özel gün ve 
haftalarda sırasıyla; 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı, 6 Mayıs Hıdırellez, 9 
Mayıs Anneler Günü, 19 Ma-
yıs Gençlik ve Spor Bayramı, 

Ramazan Bayramı, 12 Ma-
yıs Hemşireler Günü,  21 
Haziran Babalar Günü, 15 
Temmuz Demokrasi ve Mil-
li Birlik Günü, Kurban Bay-
ramı, 30 Ağustos Zafer 
Bayramında yaşlılarımız ve 
personellerimiz  tarafından 
hazırlanan çeşitli etkinlikler 
düzenlenerek coşkulu kut-
lamalar yapılmıştır. Söz 
konusu etkinlik ve kutla-
malar yoluyla huzurevi sa-
kinlerimiz ile personelleri-
mizin moral ve motivasyo-
nu yüksel tutulmaya çalışıl-
mıştır. 
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neli, hizmet alan yaşlılar ve yakınla-
rına bilgilendirme ve farkındalık 
eğitimleri düzenlenmiş, ziyaretçile-
re yönelik düzenleme ve kısıtlama-
lar getirilmiş, personel, yaşlı ve ziya-
retçilerin ateş takibi uygulamaya 
konulmuş, daha sonra bakanlığımı-
zın talimatları doğrultusunda önle-
yici tedbir olarak ziyaretçi yasağı ve 
karantina uygulamasına geçilmiştir. 
Bu süreçte; koruyucu ve önleyici 
ekipman; maske, dezenfektan, te-
mizlik malzemesi, eldiven ve benze-
ri ürünlerin tedarik ve stok hazırlık-
ları tamamlanmıştır. 

Huzurevi Sakinlerimiz Boş Vakitlerini Kitap Okuyarak Geçiriyor 

Kuruluşumuzda Bayram ve Özel Gün Kutlamaları  
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Kuruluş içinde yaşlılarımız için oluşturulan hobi bahçesinde sebze fideleri temin edilerek bahçe düzenlemesi ve fide ekimi ya-
pılmış olup, sebzelerin bakımı yaşlılarımız ile birlikte yapılmaktadır. Kuruluş içinde yaşlılarımız için oluşturulan hobi bahçesin-
de sebze fideleri temin edilerek bahçe düzenlemesi ve fide ekimi yapılmış olup, sebzelerin bakımı yaşlılarımız ile birlikte yapıl-
maktadır.  

Yaşlılarımız ve Karantinada Olan Personellerimiz İle Maske 
Ve Sosyal Mesafe Kuralına Uyularak Hıdırellez Kutlaması 
Gerçekleştirilmiştir.  

Kuruluşlarımızda hizmet 
alan yaşlılarımızın Covid-
19’dan korunması için bu-
laşma yollarına yönelik tüm 
önlemler alınmış, ardından 
temel ve zorunlu ihtiyaçları 
ile güvenlik ve psikososyal 
yardım ihtiyaçları karşılan-
mıştır. Pandemi sürecinde 
yaşlılarımızın hem psikosos-
yal sağlıklarını korumak hem 
de fiziksel aktivitede bulun-
maları için tedbirlere uyula-
rak kuruluş bahçesindeki 
aletlerle vasıtasıyla spor 
yapmaları ve bahçe içerisin-
de yürüyüşe çıkmaları teşvik 
edilmektedir.  Bahçede ses 

sistemi ile yaşlılarımıza uygun 
müzik eşliğinde semaverde 
çay ve ikramlar yapılmakta, 
yaşlılarımızla gruplar halinde 
sosyal mesafe kurallarına uy-
gun olarak sohbetler düzen-
lenmektedir. Açık hava sine-
ması ile film izletilmekte, pat-
lamış mısır ikram edilmekte-
dir. Yaşlılarımız tarafından 
ilgiyle takip edilen personeller 
arasında voleybol ve badmin-
ton karşılaşmaları yapılmakta-
dır. Doğum günü olan yaşlıla-
rımız için sosyal mesafe ve 
maske kuralına uyularak do-
ğum günü kutlaması yapılmış-
tır. 

Anneler gününde kuruluşumuz yaşlılarından Aynur Göktaş-
lar Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk ile video konferans 
üzerinden görüşme gerçekleştirmiştir. 

MERKEZ HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE  REHABİLİTASYON MERKEZİ  

Kuruluşumuzda Pandemi Süreci Etkinlikleri 

Yaşlılarımız Hobi Bahçesinde   

Kuruluşumuzda Gerçekleştirilen Çeşitli Etkinlikler  



  

 

Yalova Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  11 

YALOVA  BAKIM VE  REHABİLİTASYON MERKEZİ  

İl Müdürlüğümüze bağlı kuruluşla-
rımızdan Yalova Bakım ve Rehabili-
tasyon Merkezinde 13+ yaş grubu 
zihinsel engelli kadınlara yönelik 
korunma, bakım ve rehabilitasyon 
hizmeti sunulmaktadır. 48 kapasi-
teli merkezimizde toplam beş adet 
dubleks şeklinde bina bulunmakta 
olup bu binalardan biri idari işlem-
lerde diğer binalar ise hizmet alan-
ların ihtiyaçlarında kullanılmakta-
dır. Engelliler için kullanılan üç 

Merkezimizde engellilerin kaldığı 3 blok ev şeklin-
de dizayn edilmiş olup her blokta mutfak, yemek 
salonu, oturma odası, banyo-tuvalet, yatak odası 
bulunmaktadır. Her blokta mutfak olmasından 
dolayı engellileri kısmen bağımsız  yaşama hazırla-
mak amacıyla personel kontrolünde uygulama 
mutfağı bağlamında çeşitli etkinlikler yapılmakta-
dır.  

Dünya genelinde etkili olan Covid-19 pandemisin-
den en az etkilenmek amacıyla kuruluşumuzda bir 
takım dış etkinlikler iptal edilmiş olup engellilerin 
motivasyonunu en üst düzeyde tutmak amacıyla 
kuruluş içinde bahçe sporları, engellilerin gelişim-
lerine yönelik oyunlar, açık hava sineması, sportif 
faaliyetler, uygulama mutfağı, uygulama bahçesi, 
doğum günü ve benzeri bir takım etkinlikler yapıl-
maktadır.  

blokta günlük yaşam aktiviteleri 
yapılırken bir blokta ise spor ve 
bağımsız yaşama geçiş ve rehabili-
tasyon programlarına yönelik iş ve 
eğitim faaliyetleri düzenlenmekte-
dir. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Ge-
nel Müdürlüğünün oluşturmuş ol-
duğu Covid-19 Bilgilendirme Reh-
beri çerçevesinde hizmet sunan 
personellerimize ve hizmet alan 
engellilerimize yönelik tedbirler 
alınmıştır. 

Kuruluşumuzda Pandemi Süreci Etkinlikleri 

Merkezimizde engellilerin kişisel gelişimi, meşguli-
yet sağlama ve iş programları kapsamında eğitim 
ve kurslar yapılmakta olup bu kurslar Covid-19 
bulaşıcı hastalığın önlenmesi amacıyla alınan ted-
birler kapsamında şu an yapılamamaktadır.  Engel-
lilerin ailelerinin yanına izinli gitme durumları ve 
kuruluştan dışarı çıkmaları söz konusu tedbirler 
gereği kısıtlanmış olup engellilerin bu durumdan 
en asgari düzeyde etkilenmelerini sağlamak için 
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Umut evleri, bakım merkezlerinde 
kalan engellilerin daha bağımsız bir 
yaşama hazırlanmasını sağlamak üze-
re, ev ortamında hizmet alabileceği, 
bu evlerde ihtiyaçlarının karşılanacağı 
ve sosyal yaşama daha fazla uyum 
sağlayabilecekleri bakım hizmetini 
amaçlamaktadır. Kuruluşumuz bün-
yesinde bir adet Umut Evi bulunmak-
ta olup Umut Evlerine Yönelik hazırla-
nan Yönerge kapsamında hizmetlerini 

YALOVA  BAKIM VE  REHABİLİTASYON MERKEZİ  

Aşure Günü Etkinliği Düzenlendi 

Yalova Kadın Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezimizde Covid-19'la mücadele kapsamında vardiyada bulunan perso-
nelimiz ve hizmet alan engelli bireylerimiz Muharrem Ayı münasebetiyle düzenlemiş oldukları  aşure günü  etkinliğinde bir ara-
ya geldiler.  

Covid-19 tedbirleri kapsamında, sabit vardiya sosyal 
izolasyonda bulunan kuruluşumuz Yalova Bakım ve 
Rehabilitasyon Merkezimizde hizmet alan  engelli bi-
reylerimiz ve bu süreçte ailelerinden ayrı kalan perso-
nellerimizle birlikte  kuruluşumuzda açık hava sinema 
etkinliği düzenlenmiş olup, çeşitli ikramlarda bulunul-
muştur. 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlandı        Açık Hava Sinema Etkinliği  

Kuruluşumuzda hizmet almakta olan engelli gençlerimiz, 19 Mayıs 
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını çeşitli etkinlikler dü-
zenleyerek coşkuyla kutladı.  

Umut Evi Projesi Engellilerimizi Toplumsal Hayata Hazırlıyor 

sürdürmektedir. Umut Evimizde kalan 
altı engellimizin zihinsel gelişimi, algı ve 
becerileri diğer engellilere göre daha 
gelişmiş olup bu birimde bağımsız yaşa-
ma geçmeye yönelik hizmetler sunul-
maktadır. Umut Evimizde kalan bir en-
gellimiz 657 sayılı yasa hükmünde me-
mur olarak Milli Eğitim Müdürlüğüne 
bağlı bir okulda çalışmaktadır. Umut 
Evimizde yemek pişirme işi evin mutfa-
ğında yapılmakta olup engellilerinde 

kontrollü olarak yemek pişirme, kişisel 
temizlik ve verilen diğer görevleri yeri-
ne getirmeleri rehabilitasyon program-
ları çerçevesinde istenilmektedir. Ku-
rum bakımına göre daha özgür bir ya-
şam biçimi sunulan Umut Evlerinde 
kalan engellilerin rehabilitasyon prog-
ramlarına daha uyumlu ve yaşam kali-
telerinin daha fazla olmasından dolayı 
daha mutlu oldukları gözlemlenmekte-
dir.  
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ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZİ  

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM); Şiddetin önlenmesi ile koruyucu ve 
önleyici tedbirlerin etkin bir biçimde uygulanmasına yönelik güçlendirici ve destek-
leyici danışmanlık, rehberlik, yönlendirme ve izleme hizmetlerinin verildiği, yeterli 
ve gerekli personelin görev yaptığı ve tercihen kadın personelin istihdam edildiği, 
çalışmaların yedi gün yirmi dört saat esasına göre yürütüldüğü merkezlerdir. Kuru-
luşumuzda 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine 
Dair Kanun kapsamında Müdürlüğümüze Aile Mahkemeleri ve Kolluk Birimlerince 
iletilen ya da Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen mesleki çalışmalar neticesinde şid-
det mağduru kişi ya da kişilerin koruma altına alınması uygun görülerek mağdurun 
talebi doğrultusunda ya da resen tarafımızca talep edilen önleyici ve koruyucu ted-
bir kararları ile 8/6 Adres Gizliliği kararlarının takibi yapılmaktadır.  

Takip sistemimiz olan Aile Bilgi Sistemi-
ne Kolluk Birimleri ya da Aile Mahke-
melerince veri kaydı gerçekleştirilen 
her vakanın aynı tarihte sistem incele-
mesi gerçekleştirilerek risk analizi yapıl-
makta, yüksek riskli vakalar öncelikli 
olarak değerlendirilmekte ve şiddet 
mağduruna yönelik iletişim bilgilerinin 
bulunmaması halinde gerekli mesleki 
çalışmanın gerçekleştirilebilmesi adına 
ilgili Kolluk Birimleri ya da Nüfus Mü-
dürlüğü ile iletişime geçilerek kişi/
kişilerin iletişim bilgilerine yönelik ge-
rekli araştırmalar gerçekleştirilmekte-
dir.  

Normal şartlarda vaka hakkında mesle-
ki çalışma gerçekleştirebilmek ve kişi 
hakkında uygun sosyal hizmet modeli 
belirlemek adına şiddet mağduru kişile-
rin ikamet adreslerine tarafımızca sos-
yal inceleme gerçekleştirilmekte olup, 
Covid19 tedbirleri kapsamında Mart ayı 

itibariyle Bakanlığımız tarafından incele-
meler kısıtlanmış, bu süreçte mesleki 
çalışmalar telefon ile ya da Müdürlüğü-
müzde yüz yüze gerçekleştirilmiş ve 
Temmuz ayı itibari ile gerekli önlem ve 
tedbirler doğrultusunda hane sahibinin 
rızası alınarak sosyal incelemeler ger-
çekleştirilmeye başlanmıştır.  

Yukarıda istatistiki verisi sunulan, önle-
yici/koruyucu tedbir kararları, aile içi 
şiddet kayıt formları, CBS ve müdahillik 
dosyaları, 183 hattı ve Cimer başvurula-
rı ile KKE başvuruları hakkında Müdürlü-

ğümüzce kişi hakkında gerekli mesleki 
çalışma gerçekleştirilerek uygun sosyal 
hizmet modeli belirlenmiştir.  

Barınma talebi ile Müdürlüğümüze 
bireysel olarak müracaat eden ya da 
Kolluk refakatinde getirilen kadın ve 
beraberindeki çocukları hakkında tara-
fımızca gerekli görüşmeler sağlanarak, 
Covid-19 tedbirleri kapsamında kişile-
re Covid-19 testi yapılmaktadır. Testin 
sonuçlanma sürecinde kişiler hakkında 
6284 SK’nın 3/1-a maddesi gereği mül-
ki amir onayı ile barınma tedbiri talep 
edilmekte ve sosyo ekonomik yoksun-
luğa bağlı barınma problemi yaşayan 
kişiler hakkında talep edilen barınma 
tedbirleri uygun görülen sosyal tesis 
ve otellerde uygulanmaktadır. 

Şiddet mağdurları ise İlimizde bulunan 
20 kapasiteli Kadın Konukevine yerleş-
tirilmektedir.  

Kuruluşumuz Tarafından Sunulan Hizmetler 

Gerçekleştirilen Eğitim Programları 

2020 yılı içerisinde Kadına Yönelik Şid-
detle Mücadele kapsamında Müdürlü-
ğümüzce gerçekleştirilen etkinlik faali-
yet ve programlar kapsamında; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muhtarların şiddetle mücadelede görev 
almalarını teşvik etmek ve KYŞM kapsa-
mında görev ve sorumluluklarına ilişkin 
gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek 
adına 07.09.2020 tarihinde İl Özel İdare 
Toplantı Salonunda KYŞM kapsamında 

ilimizde görevli muhtarlara yönelik 
6284 SK, ŞÖNİM ve KKE Hizmetleri ile 
KADES uygulaması hakkında eğitim dü-
zenlenmiştir.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Mart ayı içerisinde; İl ve İlçe Jandarma 
Komutanlıklarında görevli personel ile 
er ve erbaşlara yönelik 6284 SK, ŞÖNİM 
ve KKE Hizmetleri hakkında gerekli bil-
gilendirme ve yönlendirmelerin yapıldı-
ğı eğitim düzenlenmiştir.  

Yalova Üniversitesi Kadın ve Aile Araş-
tırmaları Uygulama Merkezi (YÜKAM) 
ile iş birliği sağlanarak Yalova Üniversi-
tesi öğrencilerine, üniversitede görevli 
değerli hocalarımızın da katılım ve 
destekleri ile 03.08.2020 tarihinde 
6284 SK, KYŞM ve ŞÖNİM hizmetleri 
hakkında eğitim  düzenlenmiştir.  
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ŞİDDET ÖNLEME VE İZLEME MERKEZİ  

İl Müdürlüğümüze bağlı kuruluşumuz Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi tarafından , İlimizde 25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddete 
Karşı Uluslararası Mücadele Günü” etkinlikleri kapsamında, ŞÖNİM hizmetleri ve Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES)' 
nın  halka tanıtılması amacıyla ve toplumsal farkındalığın arttırılması yönünde çalışmalar hakkında stant açılarak broşür dağıtıl-
mış, ŞÖNİM hizmetleri ve KADES uygulamaları hakkında bilgi verilmiştir. 

“Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” Kapsamında Gerçekleştirilen Etkinlikler 

Farkındalık çalışmaları kapsamında; 
16.11.2020 tarihinde Çiftlikköy İlçesin-
deki Pazar yeri ve el emeği ürünlerin 
sergilendiği kapalı Pazar yerinde mas-
ke, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına 
riayet edilerek, vatandaşa Şiddet Ön-
leme ve İzleme Merkezlerince sunulan 
hizmetler hakkında bilgilendirmeler 
yapılmış, farkındalık artırıcı faaliyetler 
gerçekleştirilmiştir. İDO Yalova Termi-
nali karşısına “Bu İlde ŞÖNİM Var” 
açıklamasının bulunduğu afiş asılarak 

tanıtımlar sağlanmış, ilimizdeki kıraat-
haneler gezilerek, kadına yönelik şid-
detle mücadele kapsamında bilinç artırı-
cı farkındalık çalışmaları düzenlenmiş, 
Minibüs duraklarında minibüs şoförleri 
ile günün anlam ve önemi hakkında gö-
rüşmeler yapılmış, farkındalık çalışmala-
rına katılımları sağlanmıştır. Çiftlikköy 
Belediye Spor Kulübü bayan voleybol 
takımı sporcu ve spor eğitmenleri ile 
Müdürlüğümüz hizmetleri kapsamında 
görüşmeler sağlanmış, farkındalık artırı-

cı çalışmalara katılımları sağlanarak, 
sporcu ve eğitmenlerimiz her yıl Mü-
dürlüğümüz kapsamında düzenlene-
cek etkinliklere destek olacaklarını 
belirtmişlerdir. Balıkçılar lokalinde tek-
ne turu ile gezi gerçekleştirilmiş olup, 
gezi esnasında Müdürlüğümüzde gö-
revli personeller ve balıkçılar tarafın-
dan kadına şiddete yönelik farkındalık 
içerikli cümlelerin yer aldığı afiş, döviz 
ve pankartlar açılmış olup  çevre halkın 
dikkatinin odak noktası olmuştur. 

Muhtarların Şiddetle Mücadele Kapsamında Görev Almaları Hususunda Eğitim Düzenlendi 

İl Özel İdare toplantı salonunda Müdür-
lüğümüzde görev yapmakta olan perso-
nelimiz  tarafından İlimizde görevli muh-
tarlara yönelik KYŞM, ŞÖNİM ve KKE 
hizmetleri ile 6284 SK, KADES uygulama-
sı hakkında gerekli bilgilendirmelerin 
yapıldığı eğitim gerçekleştirilmiş olup, 
eğitime AÇSH İl Müdürümüz Arif LAÇİN 
de iştirak ederek konuya ilişkin hassasi-

yetini belirterek gerçekleştirilmesi ge-
reken plan ve projelerden bahsetmiş-
tir. Gerçekleştirilen eğitimde; Şiddetin 
genel tanımı, kadına yönelik ve aile İçi 
şiddet, Şiddet Önleme ve İzleme Mer-
kezi Müdürlükleri genel işleyiş ve yö-
netmeliği, müdürlüğümüz tarafından 
sunulmakta olan hizmetler ve ilgili sü-
reçler hakkında bilgiler verilmiştir. 
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KADIN KONUKEVİ  MÜDÜRLÜĞÜ 

Kadın konukevleri, fiziksel, duygusal, 
cinsel, ekonomik ve sözlü istismara veya 
şiddete uğrayan kadınların, şiddetten 
korunması, psikososyal ve ekonomik 
sorunlarının çözülmesi, güçlendirilmesi 
ve bu dönemde kadınların varsa çocuk-
ları ile birlikte ihtiyaçlarının da karşılan-
mak suretiyle geçici süreyle kalabilecek-
leri sosyal hizmet kuruluşlarıdır. Kadın 
konukevlerinden hizmet alan kadınların 
durumlarının, aileleri ya da eşleri ile 

olan anlaşmazlıklarının incelenmesi ve 
sorunlarının giderilmesine yönelik 
mesleki çalışmalar yapılmaktadır. Söz 
konusu kadın ve beraberindeki çocuk-
larına doğrudan ya da ilgili kurumlara 
yönlendirmek suretiyle güvenlik, da-
nışmanlık, tıbbi destek, geçici maddi 
yardım, kreş, mesleki eğitim kursu, 
grup çalışmaları, sosyal, sanatsal ve 
sportif faaliyetler vb. alanlarda destek 
sunulmaktadır.   

İl Müdürlüğümüze bağlı kuruluşumuz-
da, Kadına yönelik şiddetle mücadelede 
mağdur ve çocuklarına yönelik koruyu-
cu-önleyici hizmetler kapsamında ka-
dınların, psikososyal ve ekonomik so-
runlarının çözüme kavuşturulması, güç-
lenmesi ve beraberindeki çocuklarıyla 
geçici süreyle kalabilmesi için hizmetler 
sunulmakta, aileleri ya da eşleri ile olan 
anlaşmazlıklarının incelenmesi ve so-
runlarının giderilmesine yönelik mesleki 
çalışmalar yürütülmektedir. 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri 
kapsamında kuruluşumuzdan hizmet 
alan kadın, beraberindeki çocukları ve 
kuruluşumuzda görevli personeller eşli-
ğinde Çiftlikköy Çapa Restaurantta kah-
valtı organizasyonu düzenlenmiştir. 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayra-
mı etkinlikleri kapsamında kuruluş için-
de pasta ve ikramlar eşliğinde kutlama 

Kuruluşumuz Tarafından Sunulan Hizmetler ve Gerçekleştirilen Etkinlikler 

yapılmıştır. Covid-19 sebebi ile kurum 
dışına çıkılamadığı için moral ve moti-
vasyon amaçlı kuruluş bahçesinde hiz-
met alan kadın ve beraberindeki çocuk-
ları ile mangal partisi yapılmıştır.  

Anneler Günü etkinlikleri kapsamında 
kuruluşumuzdan hizmet alan kadınlara 
çiçek ve hediye dağıtımı yapılarak anne-
ler günleri kutlanmıştır. Covid-19 sebebi 
ile kurum dışına çıkılamadığı için moral 
ve motivasyon amaçlı maske, sosyal me-
safe vb. tedbirler alınarak personel eşli-
ğinde sahilde yürüyüş etkinliği gerçek-
leştirilmiştir.  

Kuruluşumuzdan hizmet alan kadınlar 
ile Çınarcık Cemos Köy Restaurantta 
kahvaltı ve moral ve motivasyon 
amaçlı Termal de doğa yürüyüşü ger-
çekleştirilmiştir. 

Hizmet alan kadınlar ve çocuklarıyla 
birlikte Kurtköy Kapılı Çınar Mesire 
yerine  gidilerek piknik etkinliği ger-
çekleştirilmiştir. Moral ve motivasyon 
oluşturması amacıyla kuruluşumuzdan 
hizmet alan kadınlar ve beraberindeki 
çocuklar  ile maske, sosyal mesafe vb. 
tedbirler alınarak personel eşliğinde 
Altınova/Tavşanlı Piknik alanına gidile-
rek piknik etkinliği gerçekleştirilmiştir. 

Kadın Konukevi Hizmet Standartları 
Rehberi ve Kadın Konukevleri Öz De-
ğerlendirme Rehberi kapsamında hiz-
metlerimiz kadın konukevimizde etkin 
bir şekilde uygulanmaktadır. 
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ANADOLU KALKINMA VAKFI ÇOCUK EVLERİ SİTESİ  

Çocuk evi hizmeti, korunma altında bulunan çocukların daha küçük birimlerde bakımının 
sağlanması amacıyla her ilin sosyal, kültürel ve fiziksel yapısı, çocuk yetiştirmeye uygun 
bölgelerinde, tercihen il merkezinde, okullara ve hastanelere yakın apartman dairesi 
veya müstakil dairelerde verilen yatılı sosyal hizmet modelidir. Anadolu Kalkınma Vakfı 
Çocuk Evleri Sitesi 0-12 yaş grubu olarak hizmet vermektedir. 0-12 yaş grubu korunmaya 
muhtaç çocuklar için 20 kapasiteli iki adet ikiz ev tipi binada 23 çocuğumuz hizmet al-
maktadır. Çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları sağlanamayan çocukların aile 
sıcaklığını hissederek yaşamaları için Koruyucu Aile ve Evlat Edinme Hizmetleri yürütülü-
yor. Kuruluş bakımı ise en son seçenek olarak uygulanmaktadır. 

Kuruluşumuzda Açık Hava Sineması 

Yalova Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlardan sosyal izolasyonda olan Anadolu Kalkınma Vakfı Çocuk Evleri 
Sitesi Müdürlüğündeki çocuklarımızın pandemi sürecinde boş zamanlarını kaliteli şekilde geçirmeleri için sportif ve kültürel faaliyetler kapsa-
mında açık hava sinema etkinliği düzenlenmiş ve çizgi film izleyerek keyifli vakit geçirmeleri sağlanmıştır. 

Bağış Tabletler Çocuklarımızın Kullanımına Sunuldu 

Yalova Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze 
Yalova Kartalları Taraftarlar Derneği tarafından bağış olarak 
teslim edilen Android Tabletler bağlı kuruluşumuz Anadolu 
Kalkınma Vakfı Çocuk Evleri Sitesindeki çocuklarımızın kulla-
nımına sunulmuştur. Yalova Kartalları Taraftarlar Derneğine 
koruma ve bakım altında bulunan çocuklarımıza karşı sosyal 
sorumluluk bilinci ile yapmış oldukları söz konusu bağış için 
Yalova Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ailesi 
olarak teşekkürlerimizi sunarız. 

Kuruluşumuzda Gerçekleştirilen Çeşitli Etkinlikler 

30 Ağustos Zafer Bayramı  

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 

23 Nisan Çocuk Bayramı  

Ramazan Bayramı  

Babalar Günü 

Covid-19 Tedbirleri Eğitimi 
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ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ  

Yalova Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kuruluşlarından Çocuk Evleri 
Koordinasyon Merkezi, çocuk evlerinin planlanması, açılış ve işleyişine ilişkin her türlü 
işlemler ile harcamaların yapılması, takibi, denetlenmesi ve çocuk evleri arasındaki 
koordinasyonun sağlanması amacıyla oluşturulan bir merkezdir. Yalova İlinde Çocuk 
Evleri 2011 yılından itibaren faaliyet göstermektedir. Çocuk Evlerinin amacı korunma/
tedbir kararı bulunan çocukların toplum içinde yetiştirilmelerinin sağlanabilmesidir. 
Çocuk Evleri beş kişilik kapasite ile hizmet vermekte olup, ilimizde ikisi kız evi, altısı 
erkek evi olmak üzere toplam sekiz ev bulunmakta ve evlerde toplam 40 çocuğumuz 
hizmet almaktadır. 

Pandemi Süreci Etkinlikleri 

 Pandemi sürecini sağlıklı yönetmek, yeni normalleşme döne-
mini çocuklarla kaliteli vakit geçirmek amacıyla evlerimizde 
çocuklarımıza ihtiyaç duyduğu desteği sağlamak ve bu süreç-
ten kalıcı hasar almadan doğal ev yaşantılarını bozmayacak 
şekilde çocukların uyumları kolaylaştırılmaya çalışılmıştır. Bu 
nedenle önlem ve tedbirlere dikkat edilerek gerek evde ge-
rek dışarıda faklı ve çeşitli etkinliklere, sanatsal faaliyetlere, 
çocukların yaşlarına uygun fiziksel aktivitelere yer verilerek 
süreci kaliteli bir şekilde geçirmeleri desteklenmiştir. Çocuk-
ların eğitimlerinin uzaktan eğitim ile düzenlendiği Pandemi 
sürecinde, her çocuğumuzun ders takiplerine gerekli özen ve 
önem verilerek bu durumu sağlıklı yönetebilmeleri amacıyla 
evlerde planlamalar yapılmıştır. 

 Çocuk Evlerimizde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay-
ramı kapsamında çocuklarımıza Cumhuriyet bilincinin yerleş-
mesi amacıyla evlerde program ve etkinlikler yapılarak coşku 
ile kutlanmıştır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamın-
da çocuklarımızda farkındalık oluşturmak amacıyla çalışma 
yapılmıştır. 12 Haziran Çocuk İşçiliği ve Mücadele Günü kap-
samında günün anlam ve önemine dikkat çekmek, çocukları-
mıza çocuk haklarını tanıtmak, çocukların özgürce yaşamaları 
gerektiğini öğretmek adına çocuklarımızla birlikte farkındalık 
çalışmaları yapılmıştır.   

Çocuklarımız “Satranç Eğitimi” Alarak Turnuvalara Hazırlanıyor 

 Süratli-doğru ve çabuk düşünebilme, olayları doğru yorumlayabilme, kuralları uyma, dostça oynama, kaybetmeyi kabullenme, 
kazananı kutlama, planlı hareket etme gibi satrancın çocukların gelişimi üzerindeki etkilerinin bilindiği ve bu amaçla satrancın 
önemini ve gerekliliğini vurgulamak, kişilik gelişiminde satrancın pozitif etkilerinden yararlanmak amacıyla “Satranç Eğitimi” 
verilmektedir. Pandemi ile beraber çocukların yaşam alanlarının sınırlandığı bu dönemde Satrancın pozitif etkilerinden faydala-
nılmıştır. Ayrıca Bakanlığımızın düzenlediği online satranç turnuvasına katılım sağlanmıştır. 
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“Doğa Bizi Çağırıyor” Projesi Başarı İle Tamamlandı 

ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ  

Yalova Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Ata-
türk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlü-
ğü  arasında 28.11.2019 tarihinde imzalanan protokolle TÜBİ-
TAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları "Doğa Bizi Çağırıyor" 
isimli proje Yalova Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Mü-
dürlüğünde korunma ve bakım altında  olan  34  çocuğun 
katılımı ile uygulandı. ‘Doğa Bizi Çağırıyor’ Projesi TÜBİTAK 
4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları projeleri kapsamında ili-
mizde uygulanan ikinci proje olup Müdürlüğümüz bünyesin-
de ilk defa  başarı ile uygulanmıştır.  

03.10.2020-01.11.2020  tarihleri  arasında Atatürk Bahçe Kül-
türleri Merkez Araştırma Enstitüsü laboratuvarlarında ve 
bahçelerinde  uygulanan proje ile gençlerin doğa bilimi, top-
rağı tanıma, bitki çeşitleri, erozyon ve erozyondan korun-
ma,   ekim ve dikim, hasat, mayalanma ve küflenme vb. ko-
nular ile ilgili  teorik ve pratik uygulamalarla bilimsel çalışma-
lar hakkında detaylı bilgilendirme yapılarak tarımsal çalışma-
lar ve tarımın yaşantımız üzerindeki  önemi ile ilgili farkında-

lık  oluşturuldu.  Proje kapsamında  Uludağ’a düzenlenen tek-
nik gezi ile beşeriyetin doğaya ve tarımsal alanlara olumsuz 
etkisi gözlemlendi. Orman bitkileri, bitki çeşitliliği hakkında 
bilgilendirme yapıldı. Projeye katılan çocuklar etkinliklere yo-
ğun ilgi gösterdiler.  

Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitü-
sü’nde görevli Ziraat Yüksek Mühendislerden  Dr. Barış AL-
BAYRAK, Dr. Gülşah ÜĞLÜ,  Mustafa BIYIKLI proje ekibin-
de,  Dr. Adnan DOĞAN, Dr. Zekiye GÖKSEL, Serkan GERAY, Dr. 
İbrahim SÖNMEZ, Pınar GÖKSEL, Kaan TEKİN, Dr. Erdinç UY-
SAL eğitimci olarak görev aldılar. Çocuk Evleri Koordinasyon 
Merkezi Müdürlüğü’nden Müdür Ayşegül TÜRKMEN , Müdür 
Yardımcısı Serkan Yıldız ve Öğretmen Coşkun CİVELEK projede 
yer aldılar.  

Yalova Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif LAÇİN 
projede yer alan tüm görevlilere desteklerinden dolayı teşek-
kür etti. 

Gençlerimiz Şehitlik Ziyaretinde Bulundu 

Bağlı Kuruluşumuz Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Mü-
dürlüğüne bağlı hizmet vermekte bulunan çocuk evlerimizden 
hizmet alan çocuklarımız İl Müdürümüz Arif LAÇİN ile birlikte 
Kurban Bayramı dolayısıyla Yalova Şehitliğini ziyaret ederek, 
aziz şehitlerimizin mezarları başında dua ettiler.  

Piknik Etkinliği Düzenlendi 

Çocuk evlerimizdeki gençlerimiz için piknik düzenlendi. Kadı-
köy Sosyal Tesislerinde bulunan Onköy de yapılan piknik et-
kinliğinde Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı ile bir araya 
gelinerek gençlerimizin doğum günleri kutlanmış, eğlenceli 
bir gün geçirilmiştir. 
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“Sokakta Yaşayanlara Şefkat Eli” Projesi Hayata Geçirildi 

Yalova Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet-
ler İl Müdürlüğü ile Yalova Belediyesi 
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü 
arasında sokakta kalan evsiz ve kimse-
siz vatandaşların barınma ihtiyaçlarının 
karşılanması ve uygun sosyal hizmet 
modelinin sunulması hususlarında işbir-
liği protokolü imzalandı. 

Yalova Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet-
ler İl Müdürlüğü Psikososyal Destek 
Hizmet Grubu tarafından gerçekleştiri-
len mesleki çalışmalar ve saha taraması 
neticesinde Yalova ili sınırları içerisinde 
yaşayan evsiz ve kimsesiz vatandaşların 
soğuk hava koşullarında yaşam müca-
delesi verdiği ve bu vatandaşların ba-
rınma ihtiyacının karşılanması gereklili-
ği tespit edilmiştir. Bu kapsamda Yalova 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Mü-
dürü Arif LAÇİN’in koordinesinde bir 
proje hazırlanmış olup, bu proje kapsa-
mında sokakta yaşayan evsiz ve kimse-
siz vatandaşların barınma ihtiyacının 
karşılanması ve ilgili sosyal hizmet mo-
delinin belirlenerek mesleki çalışmala-
rın yapılmasına yönelik hizmetlerin Ya-
lova Valiliği koordinasyonunda, Yalova 
Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Mü-
dürlüğüyle işbirliği içerisinde yürütül-
mesi planlanmıştır. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Mü-
dürlüğü Psikososyal Destek Hizmet Gru-
bu tarafından tespit edilen vatandaşlar 
sosyal inceleme görüşmesi gerçekleşti-
rildikten sonra Yalova Belediyesi Kadın 
ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafın-

dan sağlanan barınma ve temel ihti-
yaçlarının karşılanacağı merkeze yer-
leştirilmektedir. Muhafaza altına alı-
nan vatandaşlara kalıcı çözüm üretile-
bilmesi maksadıyla Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde 
görevli psikolog, sosyolog ve sosyal 
çalışmacılar tarafından mesleki çalış-
malar yürütülmekte olup, vatandaş 
hakkında uygun sosyal hizmet modeli 
belirlenmektedir. 

Yalova Valisi sayın Muammer EROL’un 
oluru, Yalova Belediyesi Başkan Vekili 
Mustafa TUTUK ile Yalova Aile, Çalış-
ma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif 
LAÇİN imzalarıyla yürürlüğe giren pro-
tokol kapsamındaki hizmetler sunul-
maktadır. 

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Tören Düzenlendi 

Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Yalova Aile, Çalışma ve Sos-
yal Hizmetler İl Müdürlüğümüz koordinesinde 15 Temmuz 
Demokrasi ve  Cumhuriyet Meydanında  Atatürk Anıtına çe-
lenk sunumu pandemi kurallarına dikkat edilerek azami katı-
lımla gerçekleştirildi.  

Çelenk Sunma törenine Yalova Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet-
ler İl Müdürü Arif LAÇİN, İl Müdür Yardımcısı Zekiye BAŞ, Şube 
Müdürleri Burhan ÇAÇAN ve Habib ALİM ile İlimizde faaliyet 
gösteren Engelli Dernek başkanları katılım gösterdiler. 

Erişilebilirlik Eğitimi Gerçekleştirildi 
Yalova'da erişilebilirlik alanında farkındalık oluşturmak ama-
cıyla Bakanlığımız Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
Erişilebilirlik Daire Başkanlığı uzmanları tarafından 4 Aralık 
tarihinde ZOOM uygulaması üzerinden Yalova’da erişilebilirlik 
ile ilgili yükümlülük ve sorumlulukları bulunan kamu kurumla-
rında ve belediyelerde görevli ilgili yönetici ve teknik persone-
le “Erişilebilirlik Webinarı” gerçekleştirilmiştir.  
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20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü Kutlandı 

20 Kasım Dünya  Çocuk Hakları Günü münasebetiyle İl Mü-
dürümüz Arif LAÇİN, Şube Müdürümüz Burhan ÇAÇAN ile 
birlikte  İlimiz Çocuk Hakları Komite Üyesi çocuklarımızla On-
line görüşmede bir araya gelmiştir. Çocuklarımızın günü kut-
lanarak  istek ve talepleri alınmış akabinde İl Müdürümüzü 
makamında ziyaret eden Çocuk Hakları Temsilcilerimize he-
diyeleri verilmiştir. 

İl Müdürlüğümüz Çocuk Hakları Yetişkin Temsilcisi tarafın-
dan  “20 Kasım Çocuk Hakları Günü” sebebiyle Okul Destek 
Projesi (ODES) kapsamında desteklemiş olduğumuz çocukla-
rımız evlerinde ziyaret edilmiştir. 

Sokakta Yaşayanlara Yönelik Saha Çalışması Yapıldı 

Yalova Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif LAÇİN, 
Müdürlüğümüz Psikososyal Destek ekibi ile birlikte gece dene-
timlerine  katıldı.  

Gerçekleştirilen gece denetimiyle soğuk kış günlerinde dışarı-
da kalan, gidecek yeri olmayan, barınma ihtiyacı olduğu tespit 
edilen vatandaşlar Yalova Belediyesiyle imzalanan protokol 
kapsamında barınma merkezlerine yerleştirilmekte, ilgili sos-
yal hizmet sunulmasına yönelik mesleki çalışmalar yürütül-
mektedir.  

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZDEN HABERLER  

 Teşekkür Belgeleri Personellere Takdim Edildi 

Covid-19 pandemisi nedeniyle kuruluşlarımızda özveri ile 
çalışan personellere verilmek üzere Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt SELÇUK Hanımefen-
di tarafından imzalanan teşekkür belgeleri müdürlüğümüze 
gönderilmiştir. 

İl Müdürümüz Arif LAÇİN teşekkür belgelerini çalışanlarımıza 
takdim etmiştir. Pandemi sürecinde sosyal izolasyonda bulu-
nan engelli, yaşlı, kadın ve çocuk alanlarında hizmet vermek-
te olan merkezlerimize  ise belgeler iletilerek kuruluş müdür-
lerimiz tarafından personellere teşekkür belgeleri verilmiştir. 

“Engelsiz Çocuk Buluşmaları” Etkinliği Düzenlendi 

Cumhurbaşkanlığı 180 Günlük Eylem Programı kapsamın-
da Bakanlığımız Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz 
talimatları doğrultusunda “Engelsiz Çocuk Buluşmaları” 
etkinliği bu ay çevrimiçi olarak düzenlenmiştir. 

Yalova Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz 
bünyesinde, Çocuk Evlerinde kalan çocuklarımız ile Umut 
Evinde kalan gençlerimiz İl Müdürümüz Arif LAÇİN 'in katı-
lımıyla çevrimiçi görüşmede bir araya geldiler. 

Görüşmede karşılıklı iyi dilek ve temenniler iletilerek ço-
cuk evleri koordinasyon merkezine bağlı hizmet veren 
çocuk evlerimizdeki çocuklarımız etkinlik kapsamında en-
gelli gençlerimiz için hazırlamış oldukları hediyeleri gön-
derdiler. 
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Kreş ve Gündüz Bakımevi Denetlemeleri Gerçekleştirildi 

Yalova Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler  İl Müdürü Arif LA-
ÇİN  tarafından Müdürlüğümüz  Çocuk Hizmetleri Birimi eşli-
ğinde  Özel Yıldızlar  Kreş ve Gündüz Bakımevinde incelemeler-
de bulunarak  Covid-19 sürecinde alınması gereken önleyici 
tedbirler kapsamında denetim yapılmıştır. 

Yapılan denetimlerde Bakanlık talimatlarının yerine getirilip 
getirilmediği konusunda komisyon marifetiyle incelenmiştir. 

Aralık Ayı Kuruluş Müdürleri Toplantısı Yapıldı 

Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında İl Müdürümüz Arif LA-
ÇİN' in başkanlığında, İl Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürle-
rininde katılım sağlamış oldukları Aralık Ayı Kuruluş Müdürleri 
toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. 

Kuruluş Müdürleri ve Müdür Yardımcılarının katılım sağladığı 
toplantıda COVİD-19 Tedbirlerinin gözden geçirilmesi, İhale 
süreçlerinin değerlendirilmesi, sosyal izolasyonda bulunan 
kuruluşlarımızda hizmet alan engelli, yaşlı, kadın ve çocukları-
mıza yönelik  Psikososyal Destek Hizmetleri çalışmaları hak-
kında değerlendirme ve bilgi paylaşımında bulunulmuştur. 

İl Müdürlüğümüze Sıfır Atık Belgesi Takdim Edildi 

Yalova Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak 
12/07/2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gaze-
te’de  yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği’nce 
Sıfır Atık  Yönetim Sistemi kurulmuş öncelikle sıfır atık konu-
sunda kendi bünyemizde çalışma ekibi oluşturulmuş, değer-
lendirilebilir atıkların ayrı toplama sistemi oluşturularak  Çev-
re ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından “Sıfır Atık Belgesi” 
almaya hak kazanmıştır. 

Bu doğrultuda Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ümit YIL-
MAZ tarafından Yalova Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler  İl 
Müdürü Arif LAÇİN’e Sıfır Atık Belgesi takdim edilmiştir. 

Değerli Koruyucu Ailelerimiz Ziyaret Edildi 

Koruyucu aile hizmeti, herhangi bir sebepten ötürü biyolojik 
ailesinin yanında kalması mümkün olmayan çocukların, uzun 
veya kısa süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde, devlet 
denetiminde, aileler tarafından kendi aile ortamlarında bakıl-
ması ve yetiştirilmesidir.  

Yalova Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz  Arif 
LAÇİN, Koruyucu Aile Birim Sorumlusu Buket ARIKAN eşliğin-
de ilimizde emanete sahip çıkan değerli koruyucu ailelerimiz 
ziyaret ederek çeşitli hediyeler takdim etmiştir.  
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