
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI 

BAŞKANLIĞI  



İlimiz merkez ve merkeze bağlı köy ve kasabalarda ikamet 

etmekte olan, hane ziyaretleri ile sosyal incelemeleri 3294 sayılı 

kanun kapsamına giren muhtaç ailelerimiz içerisinden bakıma 

muhtaç ve yalnız yaşayan kişilerden oluşan dezavantajlı 80 

yaşlının genel bakım ve temizliği ile evlerinin bakım ve temizlik 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere “Ulu Çınarlarımıza Şefkat Eli 

Projesi” hazırlanmıştır. 



Bu projede amaç; kendi ihtiyaçlarını görmekte zorlanan, öz bakım ihtiyaçlarını 

karşılayamayan, hanelerini temizleyecek bedeni güce sahip olmayan ve maddi 

sıkıntı içerisinde olan vatandaşlarımızı kötü yaşam koşullarından kurtararak daha 

sağlıklı, ferah ve huzurlu ortamlar sağlayabilmektir.  



Bu proje ile hane ziyaretleriyle tespit edilen 

korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç sosyal ve 

ekonomik yönden yoksulluk içinde yaşamlarını 

sürdürmeye çalışan 80 yaşlımızın evlerinde 

bakım ve temizlik hizmeti verilirken; sosyal 

güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi 8 kişiye de 

istihdam alanı sağlanmıştır. Bu kişiler “Hasta ve 

Yaşlı Refakatçisi” kursunda eğitim gören ve 

kursu tamamlayarak sertifika alan kursiyerler 

arasından ve diğer kişiler arasından seçilmiştir. 

Projemiz sayesinde yapılacak olan bu hizmetin 

bir külfet değil, bir nimet olduğunu hatırlatmayı 

amaçlamaktayız.  



Gelişmiş ülkelerde yaşlı veya yatağa bağımlı hastaların tıbbi bakım ve 

rehabilitasyonlarının sağlık kuruluşlarında değil de hastanede yatış sürelerinin 

azaltılabilmesi amacıyla kişinin evinde yapılması, evde bakım ve sağlık hizmetleri 

yaygın bir uygulama olarak ön plana çıkmıştır. 
 

Ülkemizde evde sağlık hizmetleri; yaşlı nüfusun artması, kronik hastalıklardaki 

artış, sağlık harcamalarının azaltılması, maliyet kontrolü, gelişen dünyanın etkisi 

ve sağlığa bakış açısının değişimi gibi nedenlerle sağlıkta dönüşüm projesi 

çerçevesinde verilmeye başlanmıştır. Evde sağlık hizmetleri, genel olarak, bireyin 

sağlığını korumak, bireyi iyileştirmek ve yeniden sağlığına kavuşturmak amacıyla, 

sağlık ve sosyal bakım hizmetlerinin organize bir şekilde profesyonel bir anlayışla, 

bireyin kendi evinde ya da yaşadığı ortamda sunulmasıdır. 
 

Yaşlanan nüfusla birlikte sağlık problemlerinin artması da beklenmektedir. 

Yaşlanan ve sağlık problemleri artan nüfusun yaşam kalitesini en yüksek düzeyde 

tutarak hayatlarına devam etmelerinin yolu ise evde bakım ve sağlık hizmetleri ile 

sağlanabilmektedir. 



Afyonkarahisar Merkez ve Merkeze Bağlı Köy ve Kasabalar 



Afyonkarahisar merkez ve merkeze bağlı köy ve kasabalarda ikamet eden 

fakir ve yardıma muhtaç yaşlıların yer aldığı dezavantajlı gruptan 

oluşmaktadır. 
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 Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü  

 Afyonkarahisar Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü 

 Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 



Projenin kabulünden itibaren, Afyonkarahisar Çalışma ve İş Kurumu İl 

Müdürlüğü ve Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 

Müdürlüğü ve Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü 

tarafından tarafımıza isim ve kimlik bilgileri gönderilen “Hasta ve Yaşlı 

Refakatçisi” kursunu katılan ve kursu başarıyla tamamlayan bayan 

kursiyerler ve diğer ihtiyaç sahibi kişiler arasından 8 kişi Mütevelli 

Heyetimiz tarafından belirlenmiş ve Afyonkarahisar merkez ve merkeze 

bağlı köy ve kasabalarda yaşayan, bakıma muhtaç dezavantajlı 80 yaşlı 

düzenli olarak temizlik ve bakımlarını karşılamak üzere 

görevlendirilmişlerdir. 6’şar aylık dönemler olmak üzere toplam 12 ay 

boyunca düzenli olarak bu hizmetin devam ettirilmesi düşünülmektedir. 



SYD Vakıf Mütevelli Heyeti üyeleri ve 

Vakfımız personelinin yardım talebinde 

bulunan müracaatçı ailelerin hane 

ziyaretlerindeki gözlem ve anket 

çalışmasına dayanmaktadır. Puanlama 

tekniğinin uygulanması yoluyla hane halkı 

üyelerinin demografik özellikleri; eğitim, 

hastalık ve engellilik durumları; iş-meslek, 

çalışma/çalışmama durumları, ekonomik 

durumları, mülkiyet durumları, ikamet 

edilen konutun fiziksel alt yapı özellikleri 

ve vatandaşlarımızın ihtiyaç ve talepleri 

hakkında bilgi edinilerek Mütevelli Heyeti 

üyelerince uygun görülen vatandaşlara 

yardımları yapılacaktır. 



12 ay sürecek olan projemiz için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı/ 

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nden kaynak talep edilmiş olup 

toplamda 254.400,00-TL kaynak uygun bulunmuştur. Uygun bulunan 

bu kaynaktan şu ana kadar 95.841,34-TL proje kapsamında farklı 

kalemlerde harcama yapılmış olup bütçe kalanımız 158.558,66-

TL’dir. 

 



1) Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü:  
 

 Dezavantajlı grubun temizlik ve bakım ihtiyaçlarını yapmak üzere kursiyerlere “Hasta ve Yaşlı 

Refakatçisi Kursunu” açarak eğitim almalarını ve kursu başarıyla tamamlayanlara sertifikalarını 

almalarını sağlamak.  
 

2) Afyonkarahisar Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü: 
 Dezavantajlı grubun temizlik ve bakım ihtiyaçlarını yapmak üzere kursiyerlere “Hasta ve Yaşlı 

Refakatçisi Kursunu” açarak eğitim almalarını ve kursu başarıyla tamamlayanlara sertifikalarını 

almalarını sağlamak. 
 

3) Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü: 
 Dezavantajlı grubun temizlik ve bakım ihtiyaçlarını yapmak üzere kursiyerlere “Hasta ve Yaşlı 

Refakatçisi Kursunu” açarak eğitim almalarını ve kursu başarıyla tamamlayanlara sertifikalarını 

almalarını sağlamak. 
 

4) Afyonkarahisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı:  
 Hasta ve Yaşlı Refakatçisi Kursunu” başarıyla tamamlayan kursiyerlerden 8 geçici personel 

istihdamını sağlanması, 

 Dezavantajlı grubun evlerinde bakım ve temizlik hizmetinin verilebilmesi için çalıştırılacak geçici 

personelin ulaşım imkanının sağlanması, 

 Geçici personelin maaşlarının ödenmesi, 

 Proje için gerekli temizlik ve bakım malzemelerinin ihale yöntemiyle satın alınması. 

İŞBİRLİĞİ İÇİNDE OLACAK KAMU KURUM ve KURUŞLARIN PROJEDEKİ GÖREVLERİ 



Devletimizin Anayasada ifade edilen demokratik, laik ve 

sosyal  bir hukuk devleti olması özelliği gereği, gelir 

dağılımındaki dengesizliklerin giderilmesine ve yoksul 

kesimlerin desteklenmesine yönelik sosyal politikalar, 

toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve sosyal barışın 

korunması açısından büyük önem arz etmektedir.  
  

Bu gerekçeden hareketle Vakfımızın amaçları arasında fakru 

zaruret içerisinde olan, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna 

tabi olmayan, evde bakım aylığı almayan haneler arasında 

seçilen kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve onların 

daha rahat ve insani şartlarda yaşamalarını sağlamak birinci 

yasal ve vicdani görevlerimiz arasında olup projemizde bu 

amaçları hedeflediği için sürdürülebilir bir proje olarak 

planlanmıştır.  
 




