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MELİKGAZİ İLÇESİ 

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI 

 

1-PROJENİN ADI: "PAYLAŞMAYA HAZIRIZ" 

 

2- PROJENİN KONUSU:  

 İlçemizde ikamet eden 3294 S.Kanun kapsamında muhtaçlığı tespit edilen, halen 

vakfımızdan yardım alan ve alabilecek durumda bulunan dezavantajlı ailelerimizi (eşi vefat 

etmiş, eşinden boşanmış, eşi tarafından terk edilmiş, eşi cezaevinde olan, aile içi şiddet 

olaylarının yaygın olduğu, engelli bireyleri ve madde bağımlısı bulunan sosyo-ekonomik 

açıdan ihtiyaç sahibi) desteklemek amaçlanmaktadır. 

 

3-PROJENİN UYGULAMA YERİ:  

 Kayseri İli Melikgazi İlçesi sınırları 

 

4-MEVCUT DURUM: 

  İlçemiz 548.000 Nüfusu ile ilimizin en büyük merkez ilçesidir. Şu anda vakfımızda 

kayıtlı 47.701 hane dosyası bulunmaktadır. Kadınlar, eşleri vefat ettiğinde yaşam 

standartlarının önemli ölçüde düşmesine neden olan bir gelir kaybına uğramaktadır. Bunun 

sonucunda ihmal edilmeyecek sayıda kadın, asgari ölçüde dahi geçimini sağlayacak gelirden 

yoksun kalmakta ve sosyal desteğe muhtaç duruma düşmektedir. Geçim sıkıntısından dolayı 

bunalıma girerek psikolojik bakımdan yıpranmakta hatta intihar girişiminde bulunmaktadırlar. 

Eşin vefatı kadınları, genellikle çocuklarıyla birlikte, apansız bir yoksullaşma içine 

itebilmekte, terk edilmişlik ve toplumdan itilmişlik düşüncesine kapılmaktadır. Aynı şekilde 

eşinden boşanmış, eşi tarafından terk edilmiş ya da eşi cezaevinde olan kadınlarımızda aynı 

sorunlarla baş etmeye çalışmaktadır. 

 Kadına yönelik şiddet yaygın bir toplumsal sorundur, çoğunlukla bir ev içi şiddettir ve 

kadınlar için en güvenilir olması gereken yer ve kişiler şiddetin birincil kaynağı olmaktadır. 

Bugün kadınların büyük bir kısmı evlerinde, onlara en yakın olan erkekler; babası, eşi, 

kardeşi, birlikte yaşadığı kişi tarafından şiddete maruz kalmaktadır, aile yapısını bozan sosyo-

ekonomik faktörler kadına yönelik şiddetin nedenlerinden biridir. 

 Bunun dışında Engellilerin yaşadığı sorunlardan birisi, içinden geldikleri sosyo-

ekonomik kesimin bir bütün olarak yaşadığı yoksulluk sorunudur. Doğaldır ki yoksul 

kesimler arasından gelen engelliler, yoksulluğu üreten başka sebeplerle de bir arada 

yaşadıkları için, yoksulluk adeta bir kısır döngüye dönüşmektedir. Bu, onların toplumla 

bütünleşmelerinin önündeki en ciddi engeldir.Bu durumun en tabi sonucunda da ailelerin 

psiko-sosyal sıkıntılar yaşamalarına sebep olmaktadır. Bu tarz ailelerimize her zaman 

yanlarında olduğumuzu göstermek, devlet elini uzatmak önem arz etmektedir.  

  Bu nedenle İlçemiz SYDV Başkanlığı tarafından ilçemiz merkez mahallerinde 

yaşayan vatandaşlarımız arasından yapılan taramalar sonucunda tespit edilecek olan eşi vefat 

etmiş, eşinden boşanmış, eşi tarafından terk edilmiş, eşi cezaevinde olan, aile içi şiddet 

olaylarının yaygın olduğu, engelli bireyleri ve madde bağımlısı bulunan sosyo-ekonomik 

açıdan ihtiyaç sahibi olan ailelerimiz için; oluşturmuş olduğumuz ekiple ev ziyaretleri 



gerçekleştirilerek sıkıntılarının dinlenip bu konuda uzman ekiple rehabilite hizmeti vermek 

için çalışma ihtiyacı görülmüştür. 

5-PROJENİN AMAÇLARI VE GEREKÇELERİ: 

 Projenin Amacı : İlçemizde ikamet eden halen vakfımızdan yardım alan ve alabilecek 

durumda bulunan, dezavantajlı ailelerden ihtiyaç sahibi olan ailelerimize nakdi yardımların 

haricinde, kendilerinin ziyaret edilip, sıkıntılarının tespit edilip ihtiyaçlarının bizzat giderilmesi 

zorlu olan hayat koşulları ile nasıl mücadele edileceği konusunda ruh sağlığı çalışanları ile  

yapılacak  grup ve bireysel danışmalar onların zorluklarla baş edebilme becerilerini geliştirecektir. 

Böylece toplumun temelini oluşturan ailelerin desteklenmesi ile sağlıklı ailelerin toplumun 

kalkınmansa katkı sağlayacaktır.  Bu proje ayrıca vatandaşlarımızın önemsendiklerini gösterecek 

ve devlete olan bağlılıklarını güçlendirecektir.  

Projenin Gerekçeleri: Terk edilmiş ve toplumda itilmiş düşüncesi taşıyan, ilgi 

yoksunluğundan şikâyet eden bireylere “değerliyim” düşüncesini verebilmek amaçlanmıştır. 

Bireylere bu şekilde hizmeti sürdürerek onları onure etmek, toplum içindeki konumlarını 

iyileştirmek ve devletin vatandaşlarına sahip çıktığı, saygı duyduğu olgusunu yerleştirmektir. 

Terk edilmişlik sendromu yaşayan hizmete muhtaç vatandaşlarımıza modern çağın bir gereği 

olan insan onuruna yakışan hizmeti verebilmek ve sosyal hizmeti yaygınlaştırmaktır. 

Vatandaşlarımıza birçok konuda yardımlar yapmasına rağmen yardımların fakir 

vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını tam olarak karşıladığını söyleyemeyiz. Bu nedenle eşi vefat 

etmiş, eşinden boşanmış, eşi tarafından terk edilmiş, eşi cezaevinde olan, aile içi şiddet 

olaylarının yaygın olduğu, engelli bireyleri ve madde bağımlısı bulunan ailelerimizin ziyaret 

edilmeleri, sıkıntılarının dinlenip ihtiyaçlarının bizzat giderilmesi yaşam standartlarının 

yükseltilmesi için konuda uzman ekiple rehabilite hizmeti vermektir.  

6-PROJE YARARLANICILARI KONUSUNDA BİLGİLER: 

Proje kapsamından ev ziyaretleri gerçekleştirilecek kişiler; Melikgazi İlçesi Sosyal 

Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında kayıtlı bulunan, eşi vefat etmiş, eşinden boşanmış, eşi 

tarafından terk edilmiş, eşi cezaevinde olan, aile içi şiddet olaylarının yaygın olduğu, engelli 

bireyleri ve madde bağımlısı bulunan sosyo-ekonomik açıdan ihtiyaç sahibi olan ailelerimiz 

vakfımız tarafından belirlenecektir. 

 

7-İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞLAR: 

Melikgazi Sağlık Müdürlüğü 

Melikgazi Müftülüğü 

İlçe milli eğitim Müdürlüğü Melikgazi Rehberlik ve Araştırma Merkezi 

 

8-PROJENİN UYGULAMA AŞAMALARI: 

1. Melikgazi İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yardım alan eşi vefat 

etmiş, eşinden boşanmış, eşi tarafından terk edilmiş, eşi cezaevinde olan, aile içi şiddet 

olaylarının yaygın olduğu, engelli bireyleri ve madde bağımlısı bulunan aileler tespit 

edilerek proje hakkında bilgilendirilecektir. 

2. Proje kapsamında iyileştirme hizmeti verecek olan personel ekibin oluşturulması. 

3. Proje kapsamında yapılacak olan bilgilendirme toplantısının yapılması. 



4. Proje kapsamında çalışacak uzman ekibin desteklenmesi amacıyla ev ziyaretlerinden 

önce eğitim seminerinin düzenlenmesi 

5. Proje kapsamında tespit edilmiş olan ailelere ev ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi. 

6. Proje kapsamında ziyaret edilen ailelerin problem alt dallarına göre gruplar 

oluşturulması. 

7. Proje kapsamında çalışan grup/bireysel danışmanlığı yürütecek olan uzmanların 

ORAN Kalkınma Ajansından ‘Aile Danışmanlığı Eğitimi’ konulu teknik desteğin 

alınması. 

8. Proje kapsamında oluşturulan gruplara 8 haftalık Grupla Psikolojik danışmaya 

başlanması ve ihtiyacı olan ailelere bireysel ve aile danışmanlık hizmeti verilmesi, 

9. Proje kapsamında yapılan çalışmaların sonlandırılması ve sonlandırma raporlarının 

tamamlanması. 

 

9-PROJENİN UYGULAMA YÖNTEM VE YÖNETİMİ 

 Proje 3 aylık süreyi kapsayacak şekilde planlanmıştır. Projenin uygulama 

kontrolü vakfımız tarafından yapılacaktır. Projede ziyaret edilecek aileler SYD Vakfınca 

belirlencektir.  Projenin ilk aşamasında ev ziyaretlerinde  ilçe sağlık müdürlüğünden, İlçe 

milli eğitim Müdürlüğünden ve İlçe Müftülüğünden Psikologlar, Psikolojik Danışmanlar ve 

Vaizler/Vaizeler yer alacaktır. Projenin ikinci aşamasında Melikgazi Rehberlik ve Araştırma 

Merkezinde Psikolojik Danışmanlarca danışmanlık hizmeti sunulacaktır.  

 

10- PROJENİN GELİR GİDER ANALİZİ 

 Temsil ve Ağırlama Gideri: Proje kapsamında ev ziyaretleri sırasında dağıtmak üzere 

gıda paketleri ve eğitim seminerlerinde dağıtılmak üzere ikram giderleri 

1 Adet Gıda Paketi Gideri: 100TL 

25 haneye ziyaret düzenlenecektir.2500TL 

1Adet İkram Paketi:100TL toplamda 8 hafta sürecek 800TL 

 

 Ulaşım Gideri: Projenin ikinci aşamasında eğitim seminerlerine katılacak olan 

vatandaşlar muhtaç durumda oldukları için yol paraları karşılanacaktır  

2 haftalık tahmini yol masrafı 100TL 

 TOPLAM BÜTÇE =  5.800TL 

 

11- PROJENİN SÜRDÜREBİLİRLİĞİNE AİT DEĞERLENDİRMELER 

 Bu proje 3 aylık  olarak planlanmıştır. Projenin  Sosyal Hizmet İçerikli projelerden de 

anlaşılacağı üzere hiçbir kar amacı güdülmemekte  olup, tam aksine sosyal devlet olma ilkesi  

adına bütün olanaklarını ihtiyaç sahibi muhtaç durumdaki insanların hizmetine evlerine kadar 

getirerek maddi destekten ziyade manevi destek  iç huzur, refah ve mutlu bir yaşam  için   

elinden gelen bütün gayreti sarf ederek mağduriyetin olabildiğince aşağıya çekilmesi 

düşünülmektedir. 

 


