
Sosyal Güvenlik Haftası Basın Açıklaması 

Sosyal güvenlik kavramının toplumumuzun tüm bireyleri tarafından bilinmesini sağlamak, vatandaşlarımızı yeni 

yasal düzenlemeler ile ortaya çıkan hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirmek, toplumda sosyal güvenlik bilincinin 

artmasına katkı sağlamak amacıyla, 14-20 Mayıs 2012 tarihlerini kapsayan hafta, tüm yurtta “Sosyal Güvenlik Haftası” 

olarak kutlanacaktır. 

Sosyal Güvenlik Haftası Kutlama Etkinlikleri kapsamında; 

14 – 15 Mayıs 2012 tarihilerinde saat 18:00’da Saklı Ev’de kamu kurum ve kuruluşlarının personelleri ve aile 

bireylerine yönelik Ödüllü Satranç Turnuvası, yapılacaktır. 

20 Mayıs 2012 tarihinde saat 09:00 başlangıç ve bitiş noktası Antakya Belediye Parkı (Atatürk Parkı) olan 

Şehiriçi Bisiklet Turu yapılacaktır. Bisiklet turuna tüm halkımız davetli olup, turun sonunda çekilişle üç kişiye bisiklet, 

üç kişiye de bisiklet kaskı hediye edilecektir. Bu etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlarımızın 15.05.2012 tarihi mesai 

bitimine kadar İl Müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Kamu Kurum ve Kuruluşu personellerinin kaynaşmasını sağlamak amacıyla 4 aydır devam eden, 20 takım ve 

yaklaşık 400 sporcunun katıldığı futbol turnuvasının final müsabakaları 18 Mayıs 2012 günü yapılacaktır. 

19 Mayıs 2012 tarihinde Antakya Meclis Kültür ve Sanat Merkezinde İl Müdürlüğümüz personeline yönelik olarak, 

Antakya Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Halk Müziği Konseri verecek ve hemen arkasından da Zahter Şehir 

Tiyatrosu (Antakyalı Mesut ve Arkadaşları) Tiyatro Gösterisi sunacaktır. 

Toplumun ağaca, yeşile kısacası doğaya karşı olan duyarlılığını arttırmak ve sosyal sorumluluk noktasında 

özendirici olmak amacıyla, 17 Mayıs 2012 günü Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Sökmen Kampüsüne Sosyal 

Güvenlik Ağaçları dikilecektir. 

Hacı Pervin Tosyalı Sevgi Evlerinde kalan yarınlarımızın teminatı olan koruma altındaki çocuklarımız 17 Mayıs 

2012 günü ziyaret edilerek, kıyafet, çizgi film, kitap, defter gibi çeşitli hediyeler verilecektir. Bununla birlikte bu 

çocuklarımızı yaşadıkları ortamdan biraz da olsa uzaklaştırıp, toplumla kaynaşmasını sağlamak amacıyla 19 Mayıs 2012 

günü onlarla piknik yapılacak, müzik, palyaço, illizyon ve Nasrettin Hoca oyun gösterisiyle eğlenmeleri 

sağlanacaktır. 

Yaşlılarımıza sahip çıkmak, onları hatırlamak bir görev olduğu kadar, aynı zamanda sosyal sorumluluk gereğidir. 

Bu nedenle huzurevinde kalan yaşlılarımız 16 Mayıs 2012 günü ziyaret edilerek onlara kıyafet, havlu gibi çeşitli 

hediyeler sunulacaktır. 

Ayrıca kayıtlı istihdamı teşvik etmek amacıyla; ilimizde en fazla sigorta primi ödeyen, ek istihdam yaratan, özürlü 

istihdam eden ve kadın istihdam eden işverenlerimiz düzenlenecek kokteylle plaketle ödüllendirilecektir. 

İlköğretim 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik “Sigortalı Çalışmanın Önemi” konulu ödüllü resim ve 

kompozisyon yarışması yapılacaktır. 

Sosyal güvenlik bilincini arttırmak amacıyla hafta boyunca şehrin farklı işlek noktalarında bilgilendirme 

stantları açılacaktır. 



Yine sosyal güvenlik bilincinin arttırmak amacıyla; geleceğin işçi, işveren ve meslek erbapları olan ilimizdeki tüm 

meslek liseleri ve Üniversite öğrencilerine, askeri birliklerde vatani görevini yapan er ve erbaşlara sosyal güvenlik 

ile ilgili eğitimler verilecektir.   

  

 


