YAŞLI DESTEK PROGRAMI (YADES)
Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 2016-2018
Projenin Konusu:
YADES; Türkiye’de ikamet eden ve hizmete ihtiyaç duyan, 65 yaş üstü yaşlıların korunması
ve desteklenmesi ile biyo-psiko sosyal bakıma ihtiyacı olanların yaşadıkları mekânlarda
gerekli olan bakımlarının yapılarak yaşamlarının kolaylaştırılmasını ve bu hizmetlerin ülke
genelinde yaygınlaştırılmasını amaçlayan bir programdır.
YADES, konuyla ilgili hizmetlerin bütünleşik ve standardize edilmesini hedefleyen bir
program olarak Büyükşehir Belediyelerinin projelerini desteklemeyi amaçlamaktadır.
Genel bütçeden aktarılan kaynakla yaşlılık alanında gerçekleştirilen en büyük bütçeli ilk
destek programı olan Yaşlı Destek Programı (YADES), yerel dinamikleri harekete geçirerek
yaşlılık konusunda farkındalık yaratmayı, yaşlıların ev ortamlarında desteklenmeleri ve sosyal
hayattan soyutlanmalarının önlenmesini sağlamayı amaçlayan proje bazlı destek programıdır.
YADES, uygulandığı illerde yaşlılık alanında sorunun kaynağında çözülmesi için fırsat
oluşturmaktadır. Yaşlıların ihtiyaçları giderilirken kendisiyle ilgili kişilerin yakınında ve
çabuk ulaşılabilir olduğu bölgedeki yerel yönetimlerin yardımıyla yaşlı bireylerin ve
ailelerinin görünür kılınmasına katkıda bulunmaktadır.
YADES Programının kapsamı; yaşlılık konusunda sunulan hizmetler için mevzuatta yapılan
düzenlemelerin, toplumumuzda yaşlılığa ve yaşlı bireye yönelik bakış açısını ve olumsuz
tutumları değiştirmeye yetmediği bilinciyle, yaşlılığı daha fazla anlatarak ve bilgilendirerek,
toplumda farkındalık ve duyarlılık yaratmaya yönelik oluşturulmuştur.
Yaşlı Destek Programı (YADES)’nın kapsamında Büyükşehir belediyesi olan illerde
valiliklerin yetki ve sorumluluğunda, belediyeler, tarafından gerçekleştirilecek olan projeler
desteklenmektedir.
YADES 2016, Proje Maliyeti: 4.125.000 (yatırım)
Destek tutarı 4.125.000 TL olan YADES 2016 proje yılı kapsamında Büyükşehir belediyesi
olan 5 ilde (Sakarya, Kayseri, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Trabzon) gerçekleştirilecek olan
projeler desteklenmiştir. Uygulama yılı başarıyla tamamlanmıştır.

YADES 2017, Proje Maliyeti: 11.465.000 (yatırım)
YADES 2017 yılı proje uygulamasına Bütçe Kanunu yayımını müteakip başlanmıştır. Bu
Kapsamda 2016 yılında proje desteği almamış olan 25 Büyükşehir belediyesine yönelik proje
çağrısına çıkılmıştır.

Programa özel yades@aile.gov.tr e-posta adresi tahsis edilerek

programın resmi iletişim adresi olarak belirlenmiştir.
Proje, Antalya, Gaziantep, Malatya, Ordu ve Samsun Büyükşehir belediyelerince
uygulanmaya devam etmektedir.
YADES 2018, Proje Maliyeti: 17.650.000 (yatırım)
YADES 2018 proje yılı uygulamasına Bütçe Kanunu yayımını müteakip başlanmıştır.
YADES 2018 Uygulama Usul ve Esasları çalışmaları tamamlanmasının ardından 30
Büyükşehir belediyesine valiliklerine proje çağrısına çıkılmış olup, Bakanlığımıza gönderilen
proje teklifleri değerlendirmelerin ardından Bakan Onayına sunulacaktır.
İş ve işlemler proje takvimine uygun olarak sürdürülmektedir.

