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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Projemizi oluşturmaya başlarken huzurevinde kalan büyüklerimizi ziyaret dışında nasıl memnun 

edebiliriz onu araştırmayı başladık. Yaptığımız araştırmalar sonucunda büyüklerimizin 

huzurevlerinde yalnızlık, depresyon ve ruhsal rahatsızlıklar gibi problem durumlarıyla karşı 

karşıya olduklarını gördük. Ayrıca maddi imkânsızlıktan dolayı çoğu insanın yapabileceği 

faaliyetleri yapamadıklarını tespit ettik. Araştırmalarımız sonucunda gezen kütüphane, gezen 

anaokulu ya da mobil ram tarzında bazı projeler görmüş olmamıza rağmen huzurevinde yaşayan 

insanlar için bu şekilde bir proje görülmemiştir. Tüm bu olumsuzlukları bir nebze de olsa azaltmak 

için projemizi bu doğrultuda yapmaya karar verdik.  

Proje kapsamında TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın desteği ile ikinci el bir otobüsü 8 

kişinin seyahat ve konaklama ihtiyacını karşılayacak şekilde dizayn etmeyi planladık. Gönüllülük 

esaslı 6 günlük örnek bir tur programı hazırlanmıştır. Bu programda çiftçilik çalışması ile toprakla 

ve bitkilerle temasını sağlayarak rahatlamaları; yayla, kültür ve sahil gezisi ile büyüklerimizin 

fiziksel aktivitelerinin iyileştirilmesi amaçlanmıştır. Anaokulu ziyareti ile çocukların hayat 

sevincinden istifade etmeleri, ve çocuk ve torun özlemlerinin bir nebze de olsa azaltılması 

amaçlanmıştır. Köy kahvehanesi ziyareti ile  de farklı insanlarla sohbet imkanının sağlanması ile 

ruhsal durumlarının iyileştirilmesi ve yalnızlık duygularının azaltılması amaçlanmaktadır. Genel 

olarak bu program kapsamında büyüklerimizin yalnızlık duygularının azaltılması, fiziksel ve 

ruhsal durumlarının iyileştirilmesi hedeflenmiştir. 

 

2. Problem/Sorun: 

Yaşlanma süreci her birey için doğumdan başlayarak ölüme kadar devam eden bir süreçtir. 

Teknolojinin ilerlemesi ve tıpta yeni imkanlar sayesinde ise beklenen yaşam süresinin arttığı 

gözlemlenmektedir. Bu da yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranının giderek artmasına ve 

bunun yeni toplumsal ihtiyaçları da beraberinde getirmesine neden olmaktadır. 

Erikson (1982) psikososyal gelişim kuramında yaşamı birbirinden etkilenen ve öncekinin 

sonrasına hazırlık imkanı sağladığı 8 evreden bahsederken yaşlılık dönemi ise son evre olarak 

karşımıza çıkar (Akt: Öz, 2002). “Benlik bütünlüğüne karşı umutsuzluk” olarak da adlandırılan bu 

evrenin temel özelliği, geçmiş yaşantılarının bir değerlendirmesinin yapılarak yaşamış oldukları 

hayatlarının iyi yaşanmış ya da yaşanmamış olduklarına karar verilmesidir. Hareketlilik kuramı ise 

yaşlı yetişkinlerin daha aktif, enerjik ve katılımcı olmaları durumunda yaşamdan daha çok doyum 

alacaklarını söylemektedir. Bunun tam tersi olarak da erken emeklilik, yalnızlık, yetişkinlik 

rollerinin yaşlılık rollerine yansıtılamaması durumunda da yaşam doyumu azalmaktadır. Bunun 

önüne geçilebilmesi için aktif olabilecekleri yeni roller oluşturma imkanını bulmaları 

önemlidir(Gül ve Han, 2020). 

Kılıç ve Şelimen (2017) araştırmalarında huzurevinde kalanların %55ini 65-80 yaş aralığı, %45’ini 

ise 80 yaş üstü kişilerin oluşturduğunu belirtmektedir. Aynı araştırma bu kişilerin eğitim 

seviyelerinin düşük olduğunu ve çeşitli istismar durumlarına maruz kaldıklarını bu mağduriyet 

sonucunda içe kapanma, üzüntü, nefret ve korku duygularına kapıldıklarını belirtmektedir. 

Araştırmanın bir diğer sonucu ise bu bireylerin çocukları olsa dahi çeşitli dış etkenlerden dolayı 
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huzurevinde kalmayı tercih ettikleri ya da zorunda kaldıklarıdır. Genel hatlarıyla bakıldığında ise 

yaşlı bireylerin genellikle yalnızlık ve ailenin ihmali sonucunda huzurevinde kaldığı 

düşünülmektedir. 

Artan ve Irmak (2018) huzurevindeki çalışmalarında buradaki bireylerin %79’unun açlık, 

tamamının ise yoksulluk sınırının altında kaldığını belirtmişlerdir. Bu durum ise gelir 

dağılımındaki en düşük bütçeli grubun yaşlılar olduğunu ve kendi kendilerine geçinemedikleri için 

huzur evinde kalmayı tercih ettiklerini ortaya koymaktadır. Aynı araştırma “herkesin kendine ait 

bir yaşantısı olduğu, bu yaşantıda yaşlılara yer olmadığı, huzurevinin ise yalnızlıktan 

kurtuldukları ve yeni arkadaşlarla zaman geçirdikleri bir yer olması” ndan dolayı huzurevini 

tercih nedeni olarak belirtmiştir. 

Huzurevlerinde yapılan araştırmalar buradaki bireylerin ruhsal açıdan da risk altında olduğunu 

göstermektedir (Demir vd. 2013; Gül vd. 2012). Bilge ve diğerleri (2017) bu oranın %59 olduğunu 

belirtmişlerdir. Gül ve diğerleri (2013) depresyon ile eğitim seviyesi ve huzurevinde kalma süresi 

arasında bir ilişki bulmuşlardır. Bu ise 

Kılıç ve Şelimen (2017) huzurevinde kalan bireyler için sosyal imkanları karşılayan bir ekonomik 

bütçe oluşturulmasını önermişlerdir. Gül ve diğerleri de (2013) sosyal destek ve toplumsal 

düzenlemelerin huzurevindeki yaşlı bireylerin depresyonunun önlenmesinde katkı sağlayacağını 

belirtmişlerdir. 

Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği, 2, 23 (e), 24 (c), 

54 (g) ve 80. maddeleri yaşlıların ruhsal problemlerini izleme, tedavi planı hazırlama, buna dönük 

olarak çözüm önerileri üretme ve uygulamalarını kapsamaktadır. Bu aşamada yaptığımız tasarım 

yalnızlık, maddi olanaksızlık ve ruhsal problemler yaşamaya yatkın olan bu kesimdeki yaşlı 

bireylerin birçok problemine çözüm olabilir. 

Planlanan tasarım ile huzurevindeki bireylere hem yeni ilişkiler kurma imkanı sağlanması hem de 

maddi güçlüklerin ortadan kaldırılarak yeni yerler görmeleri ve ruhsal sağlıklarına olumlu etki 

etmesi beklenmektedir. Bu bakımdan ekonomik ve sosyal olarak dezavantajlı kabul edilebilecek 

bir grubun diğerleri ile aynı seviyeye getirilmesi ülke olarak da refah düzeyimizin ve sosyal adalet 

gücümüzün bir göstergesi olması beklenmektedir. 

 

3. Çözüm  

Huzurevlerinde olan büyüklerimizin yaşadığı problemleri bir nebze olsun çözümlemek 

hedeflenmiştir. Öncelikle sosyal ortamlardan ve akrabalarından uzak kalmanın oluşturduğu 

yalnızlık hissini azaltmak, yalnızlığa bağlı depresif belirtiler ya da ruhsal problemleri azaltmak son 

olarak da maddi imkansızlıkların getirmiş olduğu dezavantajı en aza indirmek amacıyla bir araç 

tasarlanmıştır. Bu araç vasıtasıyla ömürlerinin büyük çoğunluğunu çalışarak ya da kapalı 

ortamlarda geçiren büyüklerimizin bu evrede (yaşlılık evresi) ortaya çıkabilecek olan umutsuzluk 

duygularını azaltmak ve yaşamış oldukları hayatın yaşamaya değer olduğunu hissettirebilmek 

hedeflenmiştir. Program kapsamında ele alınan okul ziyaretleri ile hem büyüklerimizin yaşam 

sevincini arttırmak hem de ziyaret edilen okullardaki çocukların toplumsal değerler, büyüklere 

saygı ve onların hayat tecrübelerinden  istifade etmelerini sağlamak hedeflenmiştir. Ayrıca 

büyüklerimiz ile yöre öğrencilerini buluşturup aktiviteler düzenleyerek geçmiş ve gelecek neslin 

bir araya gelmesi sağlanacak bu şekilde de öğrencilerin hayat tecrübelerine katkı sağlanması 
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düşünülmüştür. Bu sayede nesiller arası çatışmanın azaltılacağı ve empati duygusunun 

arttırılabileceği düşünülmektedir. 

 

 
Kaynak: https://www.gokhansen.net/tr-TR/cok-amacli-mobil-otobus#prettyPhoto[gallery1]/5/  

 

4. Yöntem 

Projemizi gerçekleştirmek amacıyla ikinci el otobüsünün tasarımını değiştirdik. Otobüs uzunluğu 

yaklaşık 13,2 m.dir. Otobüsü iki  bölme şeklinde 4’er kişilik  odalar ve sürücü arkasında bir 

mutfak yer alacaktır. Bölmeler 4 kanepe, bir lavabodan oluşacaktır. Ziyaretçilerimiz dinlenme, 

uyku ve lavabo ihtiyaçlarını odalarında halledebilecektir. Ön bölümdeki mutfakta misafirlerimizin 

günlük ihtiyaç duyacağı yemek ve kahvaltı hazırlanacaktır. Otobüste sürücünün haricinde bir 

bakıcı, bir de hemşire bulundurulacaktır. Büyüklerimizin yaşlarından dolayı bu şekilde yolculuk 

yapmaları zor gözükebilir. Ancak büyüklerimizin fiziki ve ruhsal rahatsızlıklarının ve sosyal 

ihtiyaçlarının karşılamaları için bu yöntem düşünülmüştür. Gidilen yerlerde büyüklerimizin rahat 

etmeleri açısından konaklamaları devlete ait kurumlarda yapılabilir. Birlikte yapılan seyahatler ve 

barınma, gezmek ve görmek için gerekli zamanın artmasına ve projenin daha güzel sonuçlar 

vermesine neden olacaktır. Aracın temini ve dizaynı Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve 

Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliğine binaen TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 

tarafından yürütülmesi planlanmıştır. 
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6 Günlük Program 

 1. Gün: Devlete ait bir arazide çiftçilik çalışması yapılması 

 2. Gün: Kültür gezisi 

 3. Gün: Sahil kasabası gezisi 

 4. Gün: Yayla gezisi 

 5. Gün: Anaokulu gezisi 

 6. Gün: Bir köy kahvehanesi ziyaret 

 

5. Yenilikçi(İnovatif) Yönü 

Büyüklerimizin sosyal faaliyetleri için özel günlerinde yalnızlık duygularının üstesinden gelinmesi 

adına ilgili bakanlık ve müdürlüklerimizin çeşitli faaliyetleri(anneler günü, kermes, bayram 

ziyaretleri vb.) kurum içinde gerçekleştirdikleri görülmüştür. Ancak bizim yaptığımız çalışma ile 

büyüklerimiz bulundukları konumlardan alınarak “tebdil-i mekanda ferahlık vardır” anlayışıyla 6 

günlük sosyal faaliyetlerde bulunmaları planlanmıştır. Bu sayede hem yalnızlık duygularının ve 

ruhsal problemlerinin azaltılması hem de fiziksel faaliyetlerinin arttırılması sağlanacaktır.  

 

6. Uygulanabilirlik  

Yapılan çalışma yüksek maliyetli ve çok ciddi planlama gerektiren bir projedir. Ancak sebebi 

hayatımız olan ve hadiste “Eğer …, beli bükülmüş yaşlılar, … olmasaydı, belalar sel gibi üstünüze 

dökülecekti” (Taberani, el-Evsat, 7/134) şeklinde kıymet verilen aynı zamanda Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı’nın sorumluluk alanı içinde olan büyüklerimiz için bakanlığın koordinasyonunda 

gerçekleştirilmesi mümkün bir projedir. 

Ayrıca dizayn edilen araç bir ilde değil birçok ilde kullanılabileceğinden dolayı maliyetinin kabul 

edilebilir olduğunu düşünmekteyiz. Aynı zamanda bu araç deprem gibi doğal afet zamanlarında da 

sabit şekilde kullanılabilir.. 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje Zaman Çizelgesi 

İş tanımı Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran  Temmuz  

Takımın 

Oluşturulması 
X         

Literatür 

Taraması 
X X        

Proje 

Taslağının 

Hazırlanması 

 X X       

Maliyet 

Hesaplanması 
  X       

Ön   X X      
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Değerlendirme 

Raporunun 

Hazırlanması 

Detay 

Raporunun 

Hazırlanması 

    X X X   

Piyasa 

Araştırması 
       X  

Prototipin 

Oluşturulması 
       X X 

 

Tahmini Maliyet 

Ürün adı Ortalama Maliyet 

2. El otobüs 500.000 TL 

Araç içi tasarımı 1.500.000 TL 

Toplam 2.000.000TL 

* https://www.projeyapim.com/ adresinden iletişime geçilerek tahmini maliyet alınmıştır. 

*Büyüklerimizin rahat etmesi adına araçtaki görevli sayısı artabilir (aşçı, bakıcı vb.) 

Prototip Maliyeti 

Ürün Adı Ortalama Maliyet 

Otobüs Maketi (oyuncak) 500 TL 

İç Dizaynı 500 TL 

Toplam 1000 TL 

 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Projenin hedef  kitlesi  huzurevlerinde kalan sosyal ve fiziksel aktiviteleri sınırlı olan yalnızlık ve 

kimsesizlik duygusu yaşayan  büyüklerimizdir. Ayrıca proje kapsamında okul ziyaretleri ve köy 

kahvehanelerinin de ziyaret edilecek olması hedef  kitlenin kapsamını genişletmektedir.( Sevgi, 

saygı, kültür aktarımının yaparak yaşayarak öğrenilmesi) 
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9. Riskler 

1. Kronik rahatsızlığı bulunanlar (şeker, tansiyon, nefes darlığı vb.) için risk oluşturabilir. Bu tür 

rahatsızlıklar durumunda müdahale için hemşire bulunması planlanmaktadır 

2. Büyüklerimizin ani ihtiyaçları doğabileceğinden hemşireye yardımcı olmak için yardımcı 

personel (bakıcı) bulundurulması uygun olacaktır. 

3. Seyahat esnasında yeme-içme ihtiyacını karşılamak için, yaşına ve hastalıklarına uygun 

yemeklerin hazırlanması adına projede belirtilen mutfakta sosyal hizmetlerde görevli aşçı 

bulundurulması uygun olacaktır. Bunun aynı zamanda maliyeti azaltacağı da düşünülmektedir. 

4. Etkinlik süreci ve açıklamaları aşağıda belirtilmiştir. 

Gün 
Etkinlik Açıklama  

1. Gün Devlete ait bir arazide 

çiftçilik çalışması 

yapılması 

Büyüklerimizi yormayacak şekilde dalından sebze-

meyve toplamaları, tohum-fidan ekimi, bahçe sulama, 

farklı cins bitkileri görerek-dokunarak tanıma gibi keyif 

alabilecekleri etkinliklerin yapılması 

2. Gün Kültür gezisi Müze, tarihi cami, medrese, tarihi mekanlar gibi 

gezilerin düzenlenmesi 

3. Gün Sahil kasabası gezisi Ruhun dinleneceği deniz manzaralı sahilde gezme ve 

konaklama 

4. Gün Yayla gezisi Otobüsün rahat çıkabileceği yeşilliğin ve ormanın bol 

olduğu bir mekanda piknik yapılması 

5. Gün Anaokulu gezisi Ziyaret edilecek anaokulu öğrencilerinin izlenmesi ve 

uygun ortamda sohbet edilerek çocuklara küçük 

hediyeler vermelerinin sağlanması 

6. Gün Bir köy kahvehanesi 

ziyareti 

Ziyaret edilecek köyün muhtarıyla irtibata geçilerek 

uygun sohbet ortamının oluşmasının sağlanması 

 

Etkinlikler 6 gün olarak planlanmış olmasına rağmen çeşitli sağlık durumlarından dolayı bu süre 

büyüklerimizi yorabilir. Ayrıca etkinliklerden herhangi birkaçını yapmak istemeyebilirler. Bu 

aşamada kendi tercihleri doğrultusunda etkinlikler belirlenerek gün sayısı da azaltılabilir. 

 

               Yüksek 

                Orta 

                Düşük 

   Düşük    Orta     Yüksek 

2. Madde 3. Madde 

4. Madde 
- 

1.Madde - - 

- - - 

O
L
A
S 
I
L
I

K 

ETKİ 
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