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BAKANLIK MAKAMINA
YADES programı ile Türkiye’de ikamet eden 65 yaş üstü yaşlıların korunması ve desteklenmesi
ile biyopsiko sosyal bakıma ihtiyacı olanların yaşadıkları mekânlarda ve/veya gündüzlü merkezlerde
gerekli olan bakımlarının yapılarak yaşamlarının kolaylaştırılması ve bu hizmetlerin ülke geneline
yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır. YADES, konuyla ilgili hizmetlerin bütünleşik ve standardize
edilerek kaynak israfının ve olası olumsuz diğer sorunların önüne geçilmesini hedefleyen bir program
olarak Büyükşehir Belediyeleri projelerini desteklemeyi amaçlamaktadır.
2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (E) cetvelinin 73 üncü maddesinde,
Bakanlığımız bütçesinin 24.01.33.00.10.2.0.00.1.07.1 tertibinde yer alan 11.461.000TL ödeneğin;
Türkiye’de ikamet eden ve hizmete ihtiyaç duyan 65 yaş üstü yaşlıların korunması ve desteklenmesi
ile biyopsiko sosyal bakıma ihtiyacı olanların yaşadıkları mekânlarda gerekli olan bakımlarının
yapılarak yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla, Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında, Aile
ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Büyükşehir
Belediyelerinin hazırlayacakları ve Valilikler tarafından teklif edilecek projeler için kullandırılması
öngörülmüştür.
Bütçe Kanununa ekli (E) cetvelinin 73 üncü maddesinin “YADES Programı kapsamında
valilikler tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına teklif edilen ve anılan Bakanlık
tarafından uygun bulunan projelerden valinin yetki ve sorumluluğunda gerçekleştirilmesi uygun
görülenlerin bedelleri, münhasıran proje ile ilgili harcamalarda kullanılmak üzere söz konusu
ödenekten ilde valilik adına açılacak özel hesaba aktarılır ve proje amaçlarına uygun olarak vali
tarafından büyükşehir belediyelerine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenecek
usul ve esaslar çerçevesinde kullandırılır.” hükmü çerçevesinde Genel Müdürlüğümüzce Yaşlı
Destek Programı 2017 yılı (YADES) Uygulama Usul ve Esasları ile ekleri hazırlanmıştır.
Bu kapsamda; ekte yer alan “Yaşlı Destek Programı 2017 yılı (YADES) Uygulama Usul ve
Esasları” ile eklerinin yürürlüğe konulması ile programın uygulanmaya başlanması ve konuyla ilgili iş
ve işlemlerin Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülmesi hususlarını Olurlarına arz
ederim.

İshak ÇİFTÇİ
Genel Müdür
Uygun görüşle arz ederim.
08/06/2017
Ayşe KARDAŞ
Müsteşar Yardımcısı V.
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://bys.aile.gov.tr/EvrakDogrulama adresine girerek
(ZM/kby-BmYn8V-P5AOYG-vfm2kN-wTcg+BVZ) kodunu yazınız.
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Ebubekir ŞAHİN
Müsteşar
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Dr. Fatma Betül SAYAN KAYA
Bakan
EKLER :
1 YADES 2017 yılı UUE (19 sayfa)
2 UUE_1 Proje Teklif Formu (14 sayfa)
3 UUE_2 Finansman Sözleşmesi (4 sayfa)
4 UUE_3 Görünürlük Kuralları (6 sayfa)
5 UUE_4 İzleme Denetleme Cetveli (3 sayfa)
6 UUE_5 Valilik İzle.Den.Kom. (1 sayfa)
7 UUE_6 B.Bel.Proje Ekibi (1 sayfa)
8 UUE_7 Valilik Hesap Bilgileri (1 sayfa)
9 UUE_8 B.Bel. Hesap Bilgileri (1 sayfa)

*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://bys.aile.gov.tr/EvrakDogrulama adresine girerek
(ZM/kby-BmYn8V-P5AOYG-vfm2kN-wTcg+BVZ) kodunu yazınız.
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