
  

Cumhuriyetimizle Yaşayan 

Ulu Çınarlar Projesi 



  PROJENİN AMACI 

Yaşlılarımız en çok saygıya, ilgiye, 
yardıma ihtiyacı olan, Cumhuriyetimize 
en çok hizmet eden, ömürleri boyunca 
hayatın birçok çilesini göğüsleyen, 
bundan sonraki hayatlarında da 
dinlenmeyi hak eden insanlarımızdır.  
 
Bu bakımdan onlara değer verilmesi, 
sıkıntıları ve ihtiyaçlarıyla ilgili 
görüşülmesi, çözüm üretilmesi, endişe 
etmeden yaşamlarını sürdürebilmeleri 
önem arz etmektedir. 



  PROJENİN AMACI 

Bu amaçla İlimizde yaşayan 
Cumhuriyetimizle yaşıt yaşlılarımızın 
günlük rutin hayatlarının dışına 
çıkartılarak çeşitli etkinliklere 
katılımlarının sağlanması, sorun ve 
problemlerinin tespit edilerek çözüm 
üretilmesi, devletin onlara verdiği 
değer ve kıymeti hissettirmek ve 
toplumda Cumhuriyetin kazanımları ve 
yaşlılarımıza verilmesi gereken değer 
konusunda farkındalık oluşturmak 
amaçlanmıştır. 



  PROJENİN ALANI 

İlimizde ikamet eden 
Cumhuriyetle yaşıt 
1923 doğumlu 10 
yaşlı vatandaşımız. 



  PROJENİN ÖZETİ 

Proje; İl Merkezi ve bağlı ilçelerde 
ikamet eden 1923 doğumlu 
Cumhuriyetimizle yaşıt 10 yaşlı 
vatandaşımızın tespit edilmesi, Sağlık 
kontrolünden geçirilmeleri, 29 Ekim 
2015 Cumhuriyet bayramında yemekli 
bir etkinlik düzenlenerek çeşitli 
hediyeler takdim edilmesi, ihtiyaç ve 
problemlerin tespit edilerek çözüm 
üretilmesi, Kaplıca tesislerinde aileleri 
ile birlikte konaklamalarının sağlanması 
faaliyetlerini içermektedir. 



  PROJENİN HEDEFLERİ 
Cumhuriyetimiz ve kazanımları konusunda farkındalık oluşturmak 

Cumhuriyetle yaşıt insanlarımızın tecrübelerini halka aktarmalarını sağlamak 

Yaşlılarımıza verilen değeri ve ilgiyi arttırmak 

Yaşlı insanlarımızın sıkıntı ve problemlerine çözüm üretmek 

Yapılan etkinlik ve faaliyetlerle kamuoyunun dikkatini çekmek 



  PROJE GEREKÇESİ 

Cumhuriyetimizin 92. yılında toplumsal birlikteliğimizi 
ve dayanışmamızı artırıcı faaliyetlere ihtiyaç duyulması 

Toplumda yaşlılarımıza yönelik saygı, sevgi ve hoşgörü 
duygularının artırılmasını sağlamak 

Cumhuriyetimizin hangi zor şartlar altında kazanıldığını 
ve kazanımlarını yeni nesillere aktarmak   



  PROJE ÜST KURULU 
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  PROJE YÜRÜTME KURULU 
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  PROJE SEKRETARYASI VE RAPORLAMA 
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  PROJE PAYDAŞLARI 



PROJENİN HEDEF KİTLESİ 

HALK 

Yaşlılar 

Gençler 



PROJE UYGULAMA ADIMLARI 

1923 doğumlu 10 vatandaşımızın tespit edilmesi 

Sağlık kontrollerinin yapılması 

Garnizon Komutanlığında yemekli davet düzenlenmesi ve hediye takdim edilmesi 

Yaşlı vatandaşlarımızın kaplıca tatili için tarih ve yer belirlenmesi  

İhtiyaç ve problemlerin tespiti ve çözüm üretilmesi 

Raporlama, Analiz ve Sonuç  



PROJE ZAMANLAMA PLANI 

Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler 
28/10/2015 ile 30/10/2015 tarihleri 

arasında gerçekleşecektir. 



PROJE BÜTÇESİ 

Proje faaliyetleri kapsamında yapılacak harcamalar 
proje paydaşlarının ayni katkıları ve sponsor destekleri 
ile karşılanacaktır. 



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

Gerçekleştirilen proje faaliyetleri 
diğer kamu kurumlarına örnek 
teşkil edecek aynı zamanda 
toplum üzerinde farkındalık 
oluşturulacaktır. 
 
Önümüzdeki yıllarda kurum 
imkanlarıyla yaşlılarımıza yönelik 
proje faaliyetleri çeşitlendirilerek 
arttırılacaktır. 



ARZ EDERİM. 


