
YALNIZ DEĞİLSİNİZ
2018

BAYRAMPAŞA KAYMAKAMLIĞI



T.C. BAYRAMPAŞA KAYMAKAMLIĞI

YALNIZ DEĞİLSİNİZ PROJESİ

Tel: +90 212 567 67 71

Eposta: bpasamakam@gmail.com

www.bayrampasa.gov.tr

Projenin Yer Aldığı Makaleler

The Effects of the Different Activities on the Depression Level of Older People, 

2018

Orhan Koçak, Abdülhakim Beki, Serkan Eti

Sosyal Politikalarda Yerelin Önemi ve Güçlendirme Yaklaşımı: Bayrampaşa

Uygulamaları, 2017

Orhan Koçak, Abdülhakim Beki



 Sosyal politika uygulama alanlarında sorunların çözülmesinde en etkin ve güçlü kurum 

devlettir. Devleti temsilen hem merkezi idare hem de yerel idareler, makro ve mikro anlamda 

sosyal politikaların hayata geçirilmesinde etkin olmak durumundadır. 27 Mart 2017 tarihinde 

T.C. Bayrampaşa Kaymakamlığı’nın Yalnız Değilsiniz Projesi bu görev aşkıyla başlatılmış ve 

halen 2014-2023 Bölge Planı’nda açıklanan 2023 hedefleri ve kalkınma planı stratejileri esas 

alınarak sürdürülmektedir. 

 Türkiye şu an genç bir nüfusa sahip olmakla birlikte çok hızlı yaşlanan bir ülkedir. 

De¬ğişen aile yapısı, toplumsal değerler, ekonomik şartlar doğrultusunda yaşlıların toplumsal 

ha¬yatta yer alma şekilleri ve bakıma olan ihtiyaçları hızla farklılaşmaktadır. Ekonomik olarak 

alt gelir gruplarında yer alan bireyler yaşlanarak ekonomik olarak durağanlaştıklarında yok-

sullaşabilmekte veya yoksullukları derinleşebilmektedir. 

 Projemiz kapsamında yapılan araştırma, inceleme ve tespitler çerçevesinde, 93 yaş-

lıya çeşitli hizmetler sunmuştur. 2014-2023 İstanbul Bölge Planının sosyal bütünleşme baş-

lığında yaşlılar bölümünde bahsedilen “Yaşlıların ihtiyaç duyduğu hizmetlerin (sağlık, sosyal 

hizmet, eğlence-dinlence, bakım vb.) onları toplumun dışına itmeyecek ve onların bilgi ve 

tecrübelerinden faydalanılmasını sağlayacak ve yaşam kalitelerini koruyacak bir yaklaşımla 

sunulması” anlayışıyla da Yalnız Değilsiniz Projesi devam etmektedir. 

 Kültür birikimimizin gelecek nesillere aktarılabilmesi maneviyatımızın devamlılığı açı-

sından çok önemlidir. Projemiz çerçevesinde bu ilke ile Bayrampaşa ilçesinde yaşayan yaş-

lılarımıza karşı kuşaklararası bir dayanışma örneği geliştirilmiştir. Yaşlı dostu bir toplumun 

oluşturulabilmesi çalışmaları kapsamında gençlerle yaşlılar bir araya getirilmiş, bu vesileyle 

de gençlerin yaşlı¬larımızın tecrübelerinden yararlanabilmelerinin yolu açılmıştır. 

İdrak âlemindeki kapıları açmak isteyenler, yaşlıları tanımalıdır. Bir yaşlıyı tanımak, onun dü-

şüncelerini, acılarını, heyecanlarını bilmek şefkate susuz, hayata susuz koca bir çınara su 

vermektir. 

 Koca şehirde yapayalnız... Dehasıyla, kültürüyle, ıstıraplarıyla yalnız yaşlılarımız geç-

mişi geleceğe bağlayan köprülerdir aslında… Gelecek nesiller için onları iltifat, şefkat ve 

minnetle doyurmalıyız. 

 Gelenekte “aksakal”, inancımızda “cennet kapısı” onlar itibarımız, bizim ulu çınarları-

mızdır. Devletin ve milletin yanlarında olduğunu bilmeleri için yaşlılarımıza ‘Yalnız Değilsiniz’ 

diyoruz.

ÖNSÖZ

Bayrampaşa Kaymakamı

Osman Aslan CANBABA
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Bu çalışma ile günümüz modernite sonrası toplumun sorunlarına çözümler üretmek ama-

cıyla bir model ortaya konulmuştur. Güçlendirme yaklaşımı olarak ifade edilen bu yaklaşım, 

temel olarak yerelde uygulanan, insan odaklı ve bireyin güçlendirilmesini benimsemek-

tedir. Dolayısıyla güçlü birey ile güçlü topluma ulaşılması hedeflenmektedir. Bu amaçla, 

öncelikle öncül aktör olarak devlet görülmekte ve özel sektör, sivil toplum ve kar amacı 

gütmeyen kuruluşların katılımı benimsenmektedir. Öncelik koruyucu ve önleyici politikalar-

da olmanın yanında, özellikle sistem dışı kalan gruplar ve dezavantajlılar için müdahaleci 

politikalar da önemsenmektedir.

Sosyal Politikalarda Yerelin Önemi ve Güçlendirme Yaklaşımı: Bayrampaşa Uygulamaları Özet

Orhan Koçak , Abdülhakim Beki

İlçemizde bulunan bütün yaşlılarımızın

böyle gülmesini hedefliyoruz
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PROJENİN KONUSU VE AMACI

Projenin konusu, Bayrampaşa ilçesinde ikamet eden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 

Vakfı’ndan 3294 sayılı ve 2022 sayılı kanun kapsamında sosyal yardım ya da aylık alan 65 

ve üstü yaşta olan vatandaşlara yardımcı olmaktır.

Bu vatandaşlarımıza yardımcı olunurken göz önünde bulundurulan önemli nokta; sosyal 

ortamlarından, alışkanlıklarından koparılmadan, bulundukları ortamda daha mutlu ve sağ-

lıklı bir yaşam sürdürebilmelidir.

Projenin amacı, ikamet adreslerinde yalnız yaşayan, ekonomik kültürel ve toplumsal ne-

denlerle düşkün yaşlı olarak tanınabilecek yaşlılarımızın alıştıkları, anılarını biriktirdikleri 

sosyal ortamlarından, mahalle ve çevrelerinden koparılmadan sağlıklı bir yaşlanma döne-

mi sürdürmelerini sağlanmaktadır.

Yaşlının yaşam kalitesini arttırırken, yaşlılık dönemini daha rahat ve mutlu geçirebilmesini 

sağlamaktır. Ayrıca bireysel olarak çözemeyecekleri sorunları karşısında yalnız olmadık-

larını, devletin ve milletin yanlarında olduklarını hissettirmek, ihtiyaç  duydukları desteği 

onlara sunmaktır.

Proje kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf’na kayıtlı 65 yaşını doldurmuş, 

613 yaşlımız evlerinde ziyaret edilmiş ve incelemelerde bulunulmuştur. Belirlenen kriterlere 

uygun yaşadığı tespit edilen yaşlılar üzerinden ‘Yalnız Değilsiniz’ projesi 27.03.2017 tari-

hinde başlatılmıştır.

Sayısal Veriler

Projeden yararlanmış olan yaşlı sayısı

Projeden yararlanan aktif yaşlı sayısı

93

81

44

44

81

05

70

29

Evi temizlenen aktif yaşlı sayısı

Gıda yardımı alan aktif yaşlı sayısı

Halı yıkama hizmeti alan aktif yaşlı sayısı

Evi tadilat gören yaşlı sayısı

Sağlık hizmeti alan yaşlı sayısı

Ev eşyası değişimi yapılan yaşlı sayısı
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Sosyal dışlanmaya maruz kalan dezavantajlı gruplardan biri olan yaşlıların yoksulluk 

durumundan kurtarılarak ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının arttırılması, ya-

şam fırsatlarından eşit ve tam olarak yararlanmalarının sağlanmasıdır.

Yaşlılık dönemi ve bu dönemin yaşlı üzerinde bırakmış olduğu sosyal-psikolojik, 

fiziksel-bilişsel ve kültürel-ekonomik kayıplar üzerinde farkındalık oluşturmak.

Yaşlıların toplumsal hayata katılmaları yönünde destek oluşturmak ve toplumla olan 

bağlarını güçlendirmek.

Yapılacak çalışmalarla yaşlılarla ilgili gelişen ve değişen yaşam şartlarının karar veri-

ci merciler tarafından fark edilmesinin sağlanması. Bu farkındalığın yaşlılara hizmet 

veren  kurum mevzuatına yansıtılması.

PROJENİN HEDEFLERİ

Genel Hedefler

Özel Hedefler

Bayrampaşa ilçesinde yalnızlık ve kimsesizlik sebebiyle sosyal yaşamdan uzaklaşmıs 

65 yaş ve üzeri yaşlıların ihtiyacı olan maddi ve manevi desteğin verilmesi yoluyla 

rehabilitasyonlarının sağlanması, toplumsal bağlarının güçlendirilmesi.

Yaşlının yakın çevresinde ikamet eden kişilerle toplum yararına faaliyet gösteren ve 

bütünleştirici rol oynayan kurum ve kuruluş temsilcilerinin yaşlılık dönemine ve yaş-

lanmanın beraberinde getirmiş olduğu sorunlara ilişkin farkındalıklarını artırabilmek.

Bayrampaşa ilçesinde yaşayan yaşlılarımıza karşı kuşaklararası bir dayanışma örneği 

geliştirilerek yaşlı dostu bir toplumun oluşturulabilmesi.

Yaşlılık dönemini daha aktif sağlıklı ve üretken geçirebilemeleri konusunda yaşlılara 

dönük eğitim hizmetlerinin sağlanması.

Yaşlıların ihtiyacı olan sağlık hizmetlerine erişim kolaylığının sağlanması.
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Sosyal Politika Uygulamalarında Yerelin Önemi

Sosyal politika uygulama alanları içinde sorunların çözülmesinde en etkin ve güçlü kurum 

devlettir. Devleti temsilen hem merkezi idare hem de yerel idareler, makro ve mikro anlam-

da sosyal politikaların hayata geçirilmesinde etkin olmak durumundadırlar. Ancak, kararların 

alınmasında merkezi idareler daha aktif rol alırken, uygulanmasında yerel idareler ve merkezi 

idarenin temsilcileri olan birimler öne çıkmaktadır. Bu anlamda, her il ve ilçede bulunan kamu 

kurumları, devletin işleyişi içinde halka en yakın kuruluşlar olarak, mahalli sorunların tespit 

edilmesinde, sosyal politikalar oluşturulmasında ve bu politikaların uygulanmasında önemli 

bir yere sahip olmaktadırlar.

Sosyal politika başlığı altına toplanabilecek sosyal yardım, sosyal hizmet, eğitim, sağlık, kültür 

ve konut başlıklarında, mahalli sorunların tespit edilmesinde ve bu sorunların çözümlenme-

sinde yerel kamu kuruluşları, halka yakınlık derecesi oranında merkeze göre daha etkindirler.

Güçlendirme Yaklaşımı Aktörleri

Güçlendirme Yaklaşımı

Devlet güçlendirme yaklaşımında merkezi ve yerel yönetimleriyle, bakanlıklarıyla, sağlık ve 

eğitim kurumlarıyla var olmalı ve uyumlu şekilde çalışmalıdır. Aşağıdaki şekilde görüleceği 

üzere devlet ve devletin kurumları, hem kendi aralarında hem de özel sektör, vakıflar, sivil 

toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde çalışmalıdır. Şekilden de anlaşılacağı gibi, sadece 

kamunun değil diğer kuruluşların da birbiri ile karşılıklı iletişim, etkileşim ve uyum içerisinde 

çalışmaları beklenmektedir.
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Bayrampaşa Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen güçlendirme yaklaşımı uygulama-

larının genel olarak iki boyutu bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, Merkezi İdare tarafından 

Kaymakamlıklardan beklenen hizmetlerdir ki, uygulanması zorunlu olan hizmetlerdir. Bun-

lar daha çok Merkezi Yönetim tarafından belirlenmiş ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 

Genel Müdürlüğü üzerinden muhtaç olanlara verilen ayni ve nakdi yardımlar olmaktadır. 

Destekler kısaca, nakit, eğitim, gıda, giyim, yakacak ve afet yardımları olarak belirtilebilir. 

Ayrıca, düzenli olarak yapılan eşi vefat etmiş kadınlara, öksüz/yetimlere, muhtaç asker 

ailelerine, asker çocuklarına yönelik yardım programları, yaşlı ve engelli aylıkları destekleri 

de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından gerçekleştirilmektedir.

BAYRAMPAŞA GÜÇLENDİRME YAKLAŞIMI UYGULAMALARI

Güçlendirme Yaklaşımı Hedef Kitlesi

Güçlendirme yaklaşımı ile özellikle toplumda dışlanmış, sosyal ve ekonomik sorunlar içeri-

sinde bunalmış ve kendi kendine yetecek durumda olmayan, eğitim ve sağlık sorunları ge-

lecek yaşamında engeller oluşturan, çalışmaya gücü yettiği halde emek piyasasına girme 

konusunda ümidini yitirmiş veya düzenli yapılan sosyal yardımlardan dolayı çalışma gereği 

duymayan, devletin verdiği sosyal yardımlardan faydalandığı için kayıtdışı çalışmayı tercih 

eden ve dezavantajlı gruplar arasında bulunan göçmenler, yaşlılar, kadınlar ve engellileri 

toplumsal yaşama sosyal ve ekonomik olarak katılımını sağlayarak, devlete mali olarak 

yük getirmesinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Böylece, üretebilecek iken kamunun 

kaynaklarından yardım alanların, eğitim, sağlık, psikolojik ve mali destek ile işgücüne ka-

tılmaları sağlanmakta ve kamunun yaptığı sosyal harcamaların daha çok ihtiyacı olanlara 

harcanması söz konusu olmaktadır.
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Güçlendirme yaklaşımı uygulamalarının diğer boyutu ise, kaymakamlıkların 5442 sayılı il ida-

resi kanunundan ve ilgili yasalardan desteğini alarak; bireysel ve toplumsal fayda üretmek, 

kamunun maddi ve manevi menfaatini gözetmek ve sosyal alanda inovasyonlar meydana 

getirmek amacıyla yapılmış olan çalışmalardır. Üstelik bu çalışmalar, Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışma Vakıfları üzerinden kendilerine tahsis edilen bütçenin, temel hizmet ve yardımlar 

aksatılmadan, kullanılmasıyla yapılmaktadır. Bir diğer ifadeyle, tahsis edilen bütçenin daha 

efektif kullanımı ile daha fazla bireysel ve toplumsal faydaya ulaşılmakta ve uzun vadede 

kamu kaynaklarından tasarruf imkânı da ortaya çıkmaktadır.

Projenin Saha Çalışması

Yalnız Değilsiniz projesinin saha çalışmasında, İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmetler Fakültesi 

Sosyal Hizmetler bölümü tarafından Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü öğrencileri-

nin destek verdiği ‘Geriatrik Depresyon ölçeği’ yaşlılarımıza uygulanmış, bu anketin sonuçları 

üniversitenin akademik kadrosu Doç. Dr. Orhan Koçak ve Yrd. Doç. Dr. Abdülhakim Beki 

tarafından değerlendirilerek çeşitli bilimsel makalelere ve uluslararası konferanslara kaynak 

oluşturmuştur.
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Projede Yer Alan Uygulamalar

Erişilebilirlik

- Erişilebilirlik

- Yaşam Alanlarının İyileştirilmesi | Ev Onarımı

- Ayni Yardımlar

- Sosyal Etkinlikler

- Ziyaretler

- Sağlık Hizmetleri

- Ev Temizliği

- Özel Günler

- Yaşlılar ve Çocuklar

- Proje Eğitim Programları

Yaşlıların erişimlerini zorlaştıran durumlar tespit edilmekte ve gerekli müdahaleler yapıl-

maktadır. Bu aşamada yaşlılarımız titiz bir şekilde izlenmekte ve dinlenmektedir.
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[N. P.] Sağ bacağı dizden altı protez olan, iki koltuk değneğiyle yürüyen yaşlımızın ha-

reket olanağını artırmak ve dışarı çıkabilmesini sağlamak amacıyla dik olan merdiven-

lere trabzan yapılmıştır. Bu uygulamadan önce yaşlımız çevresindeki kişilerden yardım 

isteyerek merdivenlerden inmekteydi. Bu durum sürekli olarak onu birisine bağlı kılmak-

taydı. Merdivenlere yapılan trabzan ile yaşlımızın güvenli bir şekilde kendi başına evden 

çıkabilmesi sağlanmıştır. 
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Yaşam Alanlarının İyileştirilmesi | Ev Onarımı

Ziyaret edilen yaşlı evlerinde mimar eşliğinde yapılan tespitler üzerine, yaşlıların yaşamını 

kolaylaştıracak tadilat ve onarımlar yapılmaktadır.

[S. A.] Yaşlımızın yaşadığı evde badana, kapı ve pencere yenilemeleri, tuvalet yenile-

mesi gibi uygulamalar yapılmıştır. Eşyaları değiştirilmiş, yeni eşyalar alınmıştır.
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[N. P.]  Yaşlımızın yaşadığı evde tadilat yapılmış ve ev eşyaları yenilenmiştir. Bu kapsamda 

badana, zemin döşemesi değişikliği gibi uygulamalar yapılmıştır. Alınan ev eşyaları; gar-

dırop, nevresim, battaniye, perde, halı, buzdolabı, masa.
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[H. D.] Yaşlımızın evinde tespit edilen durum neticesinde badana, eşya değişimi gibi uy-

gulamalar yapılmıştır. Evinin önüne yapılan çevre düzenlemesi ile yaşlımızın bahçesinde 

oturabilmesi sağlanmıştır.
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[H. D.] Yaşlımızın evinde hiçbir eşya bulunmamaktaydı. Karton üzerinde yatmak zorunda 

kalan yaşlımıza, gardrop, yatak, buzdolabı, halı, yorgan, yastık, nevresim, battaniye, mut-

fak eşyası alınmıştır. Bununla birlikte zemin kalebodur yapılmıştır. 



[H. D.] Yaşlımızın isteği üzerine mutfağı yenilenmiştir. Bu kapsamda dolap kapakları 

yenilenmiş, fayanslar değiştirilmiş, tavandaki çatlak kapatılmış, badana yapılmış, zemin 

kalebodur yapılmıştır.
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Ayni Yardımlar

Belirli aralıklarla yaşlılara gıda yardımı yapılmaktadır. Bu yardımlar yapılırken yaşlıların beslen-

me alışkanlıkları ve hastalıkları dikkate alınmaktadır.

Yardımlar arasında kuru gıda, kahvaltılık, adak/kurban eti, temizlik malzemesi gibi ihtiyaçlar, 

öncelik dikkate alınarak dağıtılmaktadır.

Yaşlılarımızın ekonomik durumlarını güçlendirmek, yoksulluk halini iyileştirebilmek adına diğer 

aile yardımı ödemesi ile yaşlı desteklenmektedir.
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Sosyal Etkinlikler

Evlerinden çıkamayan, yalnız bir şekilde bir yere gidemeyen yaşlılar ile sosyal etkinlikler ger-

çekleştirilmektedir. Yaşlılar kendilerini yalnız hissetmemekte ve bu etkinlikler psikolojik olarak 

da onlara iyi gelmektedir.

Fatih Çatladıkapı Sosyal Tesisleri Yemek Organizasyonu

Sinema

Adapark Gezi
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Eyüp Sultan Cami Ziyareti

1 Ekim Yaşlılar Günü

Pazar Kahvaltısı

Marnas Otel İftar Programı
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Öncelikle yaşlı ikamet adresinde ziyaret edilerek proje ekibi tarafından verilecek hizmetlerle 

ilgili bilgilendirilmiştir. Daha sonra yapılan periyodik ziyaretlerle yaşlının durumu takip edil-

mekte, istek ve ihyitaçları karşılanmaktadır.

Ziyaretler
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Çeşitli hastalıklar nedeniyle hastaneye yatmak zorunda olan yaşlılarımız hastane odasında zi-

yaret edilerek, sağlık durumları tedavi boyunca takip edilmekte ve ihtiyacı olan destek sağlan-

maktadır.

Kimsesi olmayan yaşlılarımıza, sağlık kurumları ve diğer resmi kurumlarla olan işlemlerinde 

refakat hizmeti sağlanmaktadır.

Yaşlılarımızın ağız sağlığı ve protez dişleri ile ilgili bir üniversite hastanesinde sağlık hizmeti 

almaları sağlanmıştır. 

 Sağlık Hizmetleri 
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Ev temiziliği

Evlerini temizleyemeyecek durumda olan yaşlıların evleri düzenli aralıklarla temizlenmektedir. 

Ayrıca yaşlılarımıza ait ev halıları çeşitli dönemlerde alınarak halı yıkama firmasına gönderil-

mektedir.

Yeterli imkana sahip olmayan yaşlılarımıza ait yatak, nevresim örtüleri ve giysileri 15 günde 

bir alınarak yıkamaya götürülmektedir. Yıkandıktan sonra paketler halinde yaşlıya teslim edil-

mektedir.
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 Özel Günler

Dini bayramlar, anneler günü gibi özel günlerde yalnızlık duygusunu daha ağır hisseden yaşlı-

larımıız herkes gibi  hatırlanmak ve ziyaret edilmek isteği içindedirler. Proje kapsamında yaşlı-

larımız ikamet adreslerinde ziyaret edilmekte ve yalnız olmadıkları hissettirilmektedir.

Bayram Ziyareti

Bayram Ziyareti

Anneler Günü

Anneler Günü
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 Yaşlılar ve Çocuklar

İlçemizde eğitim gören ortaokul öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde proje ekibi ile birlikte yaş-

lılarımıza ev ziyaretleri yapmaktadır. Bu ziyaretlerde çocuklarla biraraya gelen yaşlılar bilgi ve 

birikimlerini çocuklarımıza aktarmaktadır. Çocuklar ev ziyaretlerine gelirken yaşlının ihtiyacı 

olan gıda yardımı gibi birtakım gereksinimlerini de götürmektedir. Bu sayede paylaşma ve 

yardımlaşma duygusunu kazanan ve muhtaç yaşlılarımızı mutlu eden çocuklarımız da mutlu 

olmaktadır. Çocukların yaşlılara çeşitli hediyeler vermeleri sağlanmaktadır. Böylece toplum-

sal değerlerimizden yaşlılara saygı ve sevgi bilinci yeniden aşılanmaktadır.
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Bosnalı misafirlerimizin ‘Yalnız Değilsiniz’ projesi
kapsamında yaptığı yaşlı evi ziyaretleri

Kursiyer eğitimleriKursiyerlerin Kaymakamlığı Ziyaretleri

Proje Eğitim Programları

Hasta ve Yaşlı Öz Bakımına Destek Olacakların Eğitimi

     Bayrampaşa Kaymakamlığı ve Bosna Hersek’de faaliyet gösteren 105 yıllık “Merhamet” 

Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile “Hasta ve Yaşlı Öz Bakımına Destek Olacakların Eğitimi” 

gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda  ülkemize gelen 10 kursiyere Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu 

İmam Hatip Lisesinde, İstanbul Üniversitesi desteği ile Sosyal Hizmetler bölümü akademisyen-

leri ve Halk Eğitim Müdürlüğü hocaları tarafından yaşlı bakım eğitimi verilmiştir. Bununla birlikte  

Yalnız Değilsiniz projesindeki yaşlılar ziyaret edilmiştir.

    Kaymakamlığımız bünyesinde yaşlıya hizmet konusunda yaklaşık iki yıldır süren projemizden 

kazandığımız deneyim ve tecrübelerimizi Bosna Hersekli dostlarımızla paylaştık.
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Projemizin amacı, evrensel ahlaki değerlerle desteklenen oyun ve terapi temelli bir dil be-

ceri programıyla mülteci çocukların Türk Eğitim Sistemine uyum sürecine katkı sağlarken 

kendilerine ve ailelerine destek olmaktır. Proje süresince Bayrampaşa İlçesi ilkokullarında 

eğitim gören travma sonrası bozukluklar yasayan 60 mülteci çocuğun fiziksel ve psikolojik 

gelişimlerini tamamlamalarına ve sağlıklı iletişim kurmalarına yönelik evrensel ahlaki değer-

lerle desteklenen oyun ve terapi temelli bir dil beceri programı hayata geçirilmiştir.

Yetenek Tespiti Ve Spora Yönlendirme Projesi, Bayrampaşa ilçesinde bulunan tüm ilkokul 

ve ortaokul (3. - 8. sınıf) öğrencilerinin yetenek tespitinin yapılması, spora yetenekli bulu-

nan öğrencilerin yetenekleri ve istekleri doğrultusunda eğitim verilerek spora katılımlarının 

sağlanması, spor kültürünün oluşturulması ve uluslararası alanda ülkemizi temsil edecek 

sporcular yetiştirilmesi amacıyla; ilgili tüm kamu kurumları ve sivil toplum örğütleri ile işbirli-

ği halinde hareket edilerek hizmet vermeyi amaçlayan bir çalışmadır.

DİĞER PROJELERİMİZ

Oyun Temelli Dil Beceri Projesi

Yetenek Tarama ve Spora Yönlendirme Projesi
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Hami-Yet Projesi, Bayrampaşa Kaymakamlığı öncülüğü ve yürütücülüğünde Bayrampaşa ilçe-

sinde ikamet eden onsekiz yaşının altında bulunan çocukların tespitinin yapılması, ihtiyaçları-

nın belirlenmesi, bu ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalar planlanması ve uygulanması amacıy-

la; ilgili tüm kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği halinde hareket edilerek hizmet 

vermeyi amaçlayan bir çalışmadır.

Bayrampaşa Mahalle Arama Kurtarma gönüllüsü olmak için başvurusu alınan Bayrampaşa 

ilçe sınırlarında oturan 18 yaş ve üzeri  yaklaşık 130 kişiye eğitim verilmiştir. Olası afetlere 

hazır olunabilmesi için Arama ve Kurtarma tatbikatı yapılmıştır. Bununla birlikte Bayrampaşa 

ilçesinde bulunan 13 Lise ve 13 Ortaokul’a ve Bayrampaşa Belediyesi’nin tüm personellerine 

Afetlerde Bilinçlendirme Eğitimi verilmiştir.

Hamiyet Projesi

Bayrak|Arama Kurtarma Eğitmenleri Projesi



‘‘Yaşlılarımıza hürmet ve ikram, Allah’a saygıdandır.’’

Hz. Muhammed (s.a.v.)

Teşekkürler...

Kurum proje yöneticisi İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet

bölümünden Sayın Doç. Dr. Orhan KOÇAK’a, proje koordinatörü Sayın Türkan H. 

Tahmaz’a, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf müdürü Sayın Mahmut Karabayır’a, 

proje paydaşı ilçe müdürlüklerine, yaşlılarımızın ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda

yardımlarını esirgemeyen Bayrampaşalı  hayırseverlerimize, federkarca çalışan proje 

ekip çalışanlarına, projeye katkı veren öğrencilerimize, bize gönül kapılarını açan

saygıdeğer yaşlılarımıza ve  projemizde emeği ve katkısı bulunan herkese

teşekkür ederim..

Osman Aslan CANBABA

Bayrampaşa Kaymakamı
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