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1. PROJENİN ADI VE KONUSU 

 

1.1.Projenin Adı: Yaşayan Ulu Çınarlar Projesi 

 

1.2.Projenin Konusu: “Yaşayan Ulu Çınarlar “  Projesi kapsamında; İlçemiz 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının hedef kitlesinde  yer alan   en 

yaşlı   25 (Erkek -Kadın ) vatandaşımızın tespiti ve sonrasında evlerinde 

ziyaret edilmesi.  

 

2. PROJENİN UYGULAMA YERİ 

 

Muğla İli Dalaman İlçesi sınırları içerisinde bulunan 25 mahalle olarak belirlenmiştir. 

 

3. PROJENİN AMACI VE GEREKÇESİ 

 

Bu proje ile Milli değerlerimiz ve kültürümüzün taşıyıcısı olan yaşlılarımıza hak 

ettikleri saygı ve sevgiyi göstermek, toplumsal yaşama aktif olarak katılmalarını 

sağlamak, sosyal, kültürel, ekonomik haklara sahip ve kimseye muhtaç olmadan 

yaşamalarını sürdürebilmeleri hedeflenmiştir.  

 

Yaşlılık, geçmişin muhasebesinin yapıldığı, tecrübe ve birikimlerin yeni kuşaklara 

aktarıldığı, anılarla yaşanılan bereketli bir dönemdir. 

  

Bir milletin ataları ile gençleri arasındaki köprü ne kadar sağlam olursa, geleceği de o 

kadar güçlü olur. Onlar bizim için bir yük değil, saadet kaynağıdır. Her zaman 

deneyim ve tecrübelerinden yararlandığımız toplumumuzun rehberleri olan 

büyüklerimiz ile birlikte olduğumuzu onlara hissettirmeliyiz. Onları, tecrübelerinden 

faydalanacak birer rehber ve evimizin huzur kaynağı bilmeliyiz. 

 

Yaşlılarımız, yaşanmışlıklarıyla geçmişimiz; örnek aldığımız tecrübeleriyle 

geleceğimizdir. Onlar; örfümüz, âdetimiz, geleneklerimiz ve hoş sohbetlerimizdir. 

 



4. PROJENİN SÜRESİ VE UYGULAMA AŞAMALARI 

 

Proje Muğla İli Dalaman İlçesine ait 25 mahallede gerçekleştirilecektir.  Projenin 

uygulama süresi 1 yıl olarak planlanmaktadır.  

 

 

5. PROJENİN UYGULANMA YÖNTEM VE YÖNETİMİ 

 

İlçemiz mahallelerinde yaşayan, her mahallenin en yaşlı kişisi (kadın-erkek) tespit 

edilerek Proje ile İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının hedef 

kitlesinde yer alan yaşlılarımızın zorunlu ihtiyaçları tespit edilecek ve Vakfımızın 

imkanları dahilinde gerekli yardımlar yapılacaktır.  

Hedef kitlemizde yer alan ve projeye katılacak olan yaşlılarımıza günün anısına 

ihtiyaçlarına yönelik eşyalar hediye edilecektir.  

Proje kapsamında ilçe merkezinde yapılacak bir organizasyonla ilçe protokolünün de 

katılacağı yemekli bir toplantı düzenlenecek ve toplantıda ulu çınarlarımız ile 1 

moderatör aracılığı ile yaşamlarından tarihi, kültürel ve sosyal konulardaki bilgi ve 

anılarının aktarılması sağlanacaktır.  

Proje kapsamında ilçemiz mahallelerinde yaşayan yaşlı vatandaşlarımızın tespiti 

sırasında ve sonrasında yaşlılarımız evlerinde ziyaret edilecek, tespit edilen ve 

kendilerince karşılanamayan ihtiyaçlarının giderilmesi konularında Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızca yardımcı olunacaktır.  

 

6. PROJEDEN SORUMLU KİŞİ VE KURULUŞLAR 

 

Projenin hazırlanması, araştırmanın yapılması, ziyaret edilecek ailelerin belirlenmesi, 

projenin finansmanı ve takibi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 

gerçekleştirilecektir.  

 

 

7. PROJENİN FİNANSMANI 

 

Projenin tüm giderleri Dalaman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 

finanse edilecektir. 

 

 



8. PROJENİN BEKLENEN SONUÇLARI 

İlçemiz Mahallelerinde yaşayan, mahallenin en yaşlılarının hayattan kopmamalarını, 

kendilerinin birer ulu çınar olduğunu ve bu ulu çınarların tecrübelerinden 

faydalanmanın gerekliliğini göstererek yaşlılarımızın hayata daha güçlü sarılmalarını 

ve yaşamaktan mutlu olmalarına vesile olmaktır.  

Hepimizin duygu ve düşünceleri birbirinden farklı olabilinir. Ancak inançlarımız ve 

değerlerimiz ortaktır. Geleneklerimiz, göreneklerimiz ve adetlerimiz nesiller boyu bize 

ulaştığına göre bizlerde bu ulvi değerlere sahip çıkıp bizden sonraki nesillere 

aktarmalıyız.  

Bu projenin önderliğinde; İlçemiz Mahallelerinde yaşayan yaşlılarımıza bütün kamu 

kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının daha da önemlisi yaşlılarımızın 

bulunduğu aile bireylerinin ve akrabalarının büyüklerine daha yakından ilgi 

göstermeleri sağlanmalıdır. Yaşam döngüsünde bizlerinde bir gün yaşlanacağımız 

gerçeği unutulmamalıdır. Hayatın en değerli varlığı olan biz insanların birimize gerekli 

saygıyı, sevgiyi ve hoşgörü göstermeyi temel prensipler olarak benimsemeliyiz. 

 

 


