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Türkçe Özet

Akademik literatürde pek değinilmeyen bir konu olarak Türkiye’de gazi ve şehit ailelerine sağlanan sosyal 
politikaları dile getirmek ve geliştirilebilecek yeni sosyal politikalara dikkat çekmek amacıyla yapılan bu ça-
lışma sayesinde Türkiye’de gazi ve şehit aileleri, sahip oldukları haklar konusunda genel bilgi sahibi olacaktır. 
Devlet tarafından kanunlarla belirlenen ve uygulanan haklar konusunda gazi ve şehit ailelerinin bilgi sahibi 
olmaması, maalesef onların bu haklardan tam olarak yararlanamaması demektir. Gazi ve şehit ailelerinin bu 
bilgi eksikliğinin giderilmesinde bilgi teknolojileri büyük öneme sahiptir. Bilgi teknolojilerinin kullanımı, bu 
bilgi eksikliğinin giderilmesinden ziyade gazi ve şehit ailelerine yönelik politika uygulama görevine sahip ka-
mu kurum/kuruluşlarının daha hızlı ve daha kaliteli hizmet etmesini sağlayacaktır. Pilot olarak Batman ilinde 
uygulanan ve geliştirilme aşamasında olan Gazi ve Şehit Aileleri Bilgi Bankası Projesi ile tüm Türkiye’deki 
gazi ve şehit ailelerinin herhangi bir kamu kurumuna başvuru yapmaksızın sahip oldukları haklardan otomatik 
olarak yararlanabilmeleri amaçlanmaktadır.

Türkçe Başlığı

İngilizce Başlığı

İngilizce Özet  

Social rights which are provided to war veterans and martyrs’ families is a subject that is not taken part well 
enough in academic literature. The purposes of this study are talk about and call attention to these social rights, 
so that war veterans and martyrs’ families will be able to have general information about them. Having no infor-
mation about social rights means not to be able to precisely benefit from these rights which are ruled and applied 
by the government for families of war veterans and martyrs. Information Technologies (IT) have big importance 
on elimination of this lack of information. Using IT will provide oppurtunity to the public institutions, which 
are responsible to generate and apply policies for war veterans and martrys’ families, to offer faster and more 
quality service; rather than dissolving lack of information problem of war veterans and martyrs’ families. In 
this article we will also try to explain a sample project from the province of Batman in Turkey. The aim of this 
project is provide an automatic system that war veterans and martyrs’ families can have their rights without any 
request to the public institutions.
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