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Dünya Başkentleriyle Yarışır Bir Başkent Kurma Hayalimizi, 
Yine Birlik ve Beraberlik Ruhuyla; Çalışmaktan, Üretmekten, 

Paylaşmaktan Hiçbir Zaman Vazgeçmeyen Yenilikçi bir 
Anlayışla Sürdürmeye Devam Edeceğiz.



D
eğerli  hemşehrilerim,
Sosyal hizmetler denilince insalcıl duygularla herhangi bir karşılık 

aramaksızın yapılan yardımlar akla gelir. Sosyal devlet anlayışı ile 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca siz 

değerli hemşehrilerimiz için hizmetlerimiz devam etmektedir.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı; yetişkinlerin, yaşlıların, engellile-

rin, kadınların çocukların, gençlerin ve ailelerin maddi, manevi ve sosyal 

gereksinimlerinin giderilmesi, ihtiyaçlarının karşılanması için hizmet ver-

mektedir.

Yapılan hizmetlerin tanıtılması, yapmaya devam ettiğimiz hizmetlerin 

duyurulması, özel gün ve haftalarda, ilgili şube müdürlüklerinin farkında-

lık yazılarıyla önemli konularda halkımızı bilgilendirmesi amacıyla hazırla-

nan Sosyal Hizmetler Bülteni’nin ikinci sayısı ile birlikteyiz.
Sosyal belediyecilik anlayışı ile her alanda ihtiyaç sahibi ailelere Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak destek olmaya 

devam ediyoruz. Soğuk kış günlerinde ısınma ihtiyaçlarını karşılamak adına 43 bin aileye kömür yardımı yaptık. İhtiyaç 
sahibi vatandaşlarımızın temel gıda ihtiyaçlarını giderebilmek amacıyla gıda desteğine devam ediyoruz. 

“Başkent Süt” projesiyle belediyeden sosyal yardım alan ailelerin süt ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

Çölyak hastası olup glütensiz ekmek tüketen vatandaşların sağlığı için Glütensiz Ekmek dağıtımı 2021 yılı içinde 
başlamıştır. 

Pandemi sürecinde işsiz kalan ya da ücretsiz izne ayrılmak zorunda kalan vatandaşlardan 0-3 yaş arası bebeği olanlara 
mama ve bebek bezi desteği sağlıyoruz.

Yeni kitaplar yeni ufuklar kitap kampanyası ile yeni ya da az kullanılmış masal ve çocuk kitaplarının çocuk kulüpleri 
aracılığıyla vatandaşlardan toplanarak ihtiyaç sahibi okullara dağıtılmasını hedefliyoruz.

Söz verdiğimiz gibi Ankara’mızda internetsiz köy kalmadı. Bine yakın köyümüzü ücretsiz internete kavuşturduk.

‘MOR Haritam’ uygulaması ile kadınlar kendilerini güvende hissetmedikleri bölgeleri uygulama aracılığıyla bildirerek, o 
bölgelere daha çok ışıklandırma, ekstra otobüs durağı gibi hizmetlerin daha çabuk iletilmesine yardımcı olacaktır.

Tekerlekli sandalye kullanan vatandaşlarımıza Tekerlekli Sandalye Bakım Onarım Atölyesi ile destek olunmaktadır.

Sincan Aile Yaşam Merkezi Kapalı Spor Salonu ve Atatürk Kapalı Spor Salonunda alanında uzman eğitmenlerce 
POMEM(Polis Meslek Eğitim Merkezleri), PMYO(Polis Meslek Yüksekokulu), MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi), Spor 
Bilimleri Fakülteleri, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları gibi kurumların spor yeterlilik sınavlarına girecek gençlerimize 
destek veriyoruz.

Psikolojik desteğe ihtiyacı olup başvuruda bulunan vatandaşlarımız için çocuk, genç ve yetişkinlere bireysel psikolojik 
danışmanlık, çiftlere evlilik ve aile danışmanlığı ve “psikolojik destek hattı”  ile hizmetlerimize devam ediyoruz.

Yaşlılarımız için Yaşlılara Hizmet Merkezimiz, hasta ve hasta yakınları için Şefkat evlerimiz, barınmaya ihtiyacı olan 
vatandaşlarımız için Barınma Evlerimiz ile bizlere ihtiyacı olan herkesin yanındayız.

Ankara’da sıkıntısı olup da ulaşamadığımız hiç kimse kalmasın diye çabalıyoruz. Güzel yarınlar için daha çok çalışmaya 
da devam edeceğiz. 

Bu umut dolu duygularla dergimizin ikinci sayısını sizlere sunmaktan mutluluk duyuyor; keyifli okumalar, sağlıklı günler 
diliyorum.
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Ç
anakkale Muharebeleri, uzun bir mâziye 
sahip Türk milletinin tarihî ömrü içinde ya-
şadığı en mühim hâdiselerden biridir.
Mağlûp olmamız hâlinde, hürriyetimiz-

le birlikte istikbâlimizi kaybetme ihtimâli ile bizi 
karşı karşıya bırakacak olan Çanakkale Muhare-
beleri, zaferimizle birlikte Türklüğün bu toprak-
lardaki varlığını perçinlemiş ve bin yıllık vatanı-
mızı ebedî Türk yurdu kılmıştır. 

Osmanlı İmparatorluğu, yirminci yüzyılın baş-
larına gelindiğinde eski haşmet ve kudretinden 
çok şey kaybetmişti. Osmanlı, Avrupalı büyük 
devletler nazarında, 1850’lerden beri artık 
“hasta adam”dı ve her ân son nefesini vermesi 
bekleniyordu.

Ne var ki,  Düvel-i Muazzama’nın unuttuğu 
yahut da hesaba katmadığı bir şey vardı; o da 
vatan ve namusları söz konusu olduğunda ve en 
çâresiz sanıldıkları ânlarda dahi Türklerin ser-
gileyebileceği emsalsiz direniş ve beka azmi idi. 

İmparatorluk toprakları parçalansa bile, Anadolu 
ve Trakya’dan mürekkep “çekirdek vatan”ı son 
ferdine kadar savunacak izzet, iman ve cesâret, 
Türklüğün binlerce yıllık tarihinden süzülüp 
gelen soy vasıflar olarak hâlâ bu milletin evlât-
larında mevcuttu. Subayından erine kadar, Türk 
askerinin Çanakkale Cephesi’nde yazdığı destan 
bunun en açık isbâtı oldu. Daha ilk hamlede yer 
ile yeksân olması beklenen Türk Orduları, dört 
sene süren Cihan Harbi’nin sonuna kadar düş-
manlarına karşı, bazan dokuz-on cephede birden 
kahramanca mücadele etmiş ve bütün Dünyayı 
şaşkına çevirmişti.

Türk tarihinin en utanç verici sayfalarından 
birini teşkil eden “Balkan Bozgunu”ndan sonra, 
Başkumandan Vekili Enver Paşa’nın eşsiz liderliği 
ve “demir disiplin”i altında yeni bir ruh ve azimle 
âdeta yeniden dirilen Türk Ordusu, bilhassa Ça-
nakkale Cephesi’nde gösterdiği muvaffakiyetle, 
sadece o “bozgun”un lekesini ordunun alnından 

Gazi Alay sancağımızın Kanlısırt’a dikilmesi

Şehit Yakınları ve
Gaziler Koordinatörü 

Faruk Sanal

ŞEHİT YAKINLARI VE
GAZİLER Şube Müdürlüğü

Gazi Alay sancağımızın Kanlısırt’a dikilmesi
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silmekle kalmamış, bütün bir Milletin kendine 
güven duygusunu da tazelemişti.

Çanakkale Muharebeleri’nde, bırakın verdi-
ğimiz onbinlerce şehidi, akan bir tek damla ter 
ve bir tek damla kan bile olağan üstü kıymetlidir. 
Her bakımdan bizden çok daha güçlü bir düşman 
karşısında savunduğumuz cephe hatlarının bir 
tekinde bile yaşayacağımız çözülmenin netice-
leri, sadece bizi değil bütün dünyanın gidişatını 
tâyin edecek ölçüde ehemmiyetli idi. Çanakkale 
Muharebeleri boyunca birliklerimiz böylesine 
kritik safhalara def’alarca gelmiş, fakat kalbinde-
ki kavî imanı ve bütün hücrelerine sinmiş vatan 
ve namus tasasıyla savaşan Mehmetçiğin, insa-
nüstü gayret ve kahramanlığı sayesinde korktu-
ğumuz başımıza gelmemişti.

Çanakkale Muharebeleri, gerek Türk devleti 
ve gerekse Müttefikler açısından, sadece Birinci 
Dünya Savaşı’nın akışını değil, dünya siyasi tarihi-
ni değiştirecek ölçüde mühim gelişmelere sebep 
oldu.

Savaşın başlamasından kısa bir süre sonra 
Avrupa Cephesi’nde siper savaşına dönüşen mu-
harebeler, her iki taraf açısından büyük bir tıkan-
maya yol açmıştı. Savaşın her iki tarafı da savaşın 
gidişatını kendi lehlerine çevirecek kayda değer 
bir ilerleme sağlayamıyordu. Müttefik güçleri 
bu tıkanmayı açmak ve stratejik üstünlüğü ele 
geçirmek için, Çanakkale Boğazı’nı zorlayarak 
İstanbul’u ele geçirme planını devreye soktu. 
Kâğıt üzerinde bu plan başarıya ulaşırsa Osmanlı 
Devleti savaş dışı kalacak ve toprakları işgal edi-
lecek, Almanya ve Avusturya-Macaristan, Müt-
tefiklerce güneyden çevrelenmek sûretiyle zor 
durumda kalacak, Rusya’ya mühimmat yardımı 
yapılacak ve Rusya’nın zengin tahıl ürünleri gıda 
sıkıntısı yaşayan Müttefik ülkelere aktarılacaktı. 
Ne var ki, İtilâf devletlerinin bu planı, Çanakka-
le’de Türk askerinin azmi, fedakârlığı ve kahra-
manlığı karşısında suya düşecekti.

Çanakkale Muharebeleri’nin Cihan Harbi üze-
rindeki en mühim tesiri, tarihçilerin de müşterek 
kanaatine göre Cihan Harbi’nin en az iki sene 
daha uzamasına sebep olmasıdır. 

Savaşın uzaması, Çarlık Rusyasında radikal 
bir rejim değişikliğine yol açtı. 1917 senesinde 
savaşın yıkıcı etkisi ile içten içe kaynayan Rus-
ya’da Komünist ihtilâl gerçekleşti.  Başka bir ifade 
ile Cihan Harbi’nin sonunu hazırladığı ilk monarşi 
Rus Çarlığı olmuştur. Bu durum Sovyetler Bir-

liği’nin tarih sahnesine çıkmasına ve ilerleyen 
zamanda dünya siyasetindeki dengelerin köklü 
bir şekilde değişmesine sebep oldu.

Rusya’da yaşanan bu değişim, sonraki yıllarda 
verdiğimiz Millî Mücadele’ye de müsbet anlamda 
tesir etti. Bu suretle hem doğu hudutlarımız em-
niyette kaldı, hem de başta İngiltere olmak üzere 
Batılı ülkeler, muhtemel bir Ankara-Moskova 
ittifakını daha büyük bir tehdit olarak algılayıp 
Anadolu’yu işgâl konusunda fazla ısrarcı davra-
namadılar.

Savaşın uzamasının doğurduğu bir diğer 
netice, İngiltere ve Fransa’nın malî açıdan bir 
hayli yıpranmasıydı. Cihan Harbi’ne kadar dün-
yanın en büyük sömürge imparatorluklarından 
ikisi olan bu ülkelerde, sanayi durma noktasına 
gelmiş, ticaret büyük nisbette zayıflamış ve bun-
ların tabiî neticesi olarak işsizlik, fakirlik ve açlık 
artmıştı. Bütün bunların üstüne bir de bütün 
dünyayı kasıp kavuran İspanyol gribinin yıkıcı 
etkisi eklenince bu ülkelerin yaşadığı sıkıntı kat 
be kat artacaktı.

Çanakkale Zaferi’nin bizim açımızdan en 
mühim taraflarından biri, Millî Mücadele’yi idare 
edecek, savaş tecrübesine sahip genç ve yete-
nekli bir komutan kadrosunu tarih sahnesine çı-
karması olmuştur.

Çanakkale Muharebeleri, Balkan felâketi son-
rasında gerek sivil halk ve gerekse de askerimizin 
kaybettiği özgüvene yeniden kavuşmasını temin 
etmiştir. Çatırdamakta olan yaşlı ve yorgun İm-
paratorluğun en zayıf devrinde dahi dünyanın 
en iyi techiz edilmiş ordularına karşı aldığı bu 
gâlibiyet, şartlar her ne olursa olsun cedlerinden 
devraldığı kahramanlık ve mücadele ruhunun 
milletin sinesinde hâlâ dipdiri olarak yaşadığını 
göstermiştir.

Türk Ordusu, Çanakkale Cephesi’nde sadece 
gösterdiği kahramanlık ve cesaretle değil, aynı 
zamanda bu ölçekte yapılan ve aylarca devam 
eden muharebelerde askerin sevk ve idaresi ko-
nusunda çok iyi bir imtihan vermesiyle de öne 
çıkmıştır. Balkan Muharebeleri ile kaybettiği-
miz askerî itibar, en başta Çanakkale Cephesi 
olmak üzere Cihan Harbi’nde çarpıştığımız diğer 
bütün cephelerde gösterdiğimiz mücadele azmi 
ile yeniden kazanılmıştır. Türklerin, başlarında 
iyi komutanlar bulunduğu takdirde ne derece 
eşsiz bir savaş kabiliyetine sahip oldukları bütün 
dünyaya bir kere daha isbat edilmiştir. 
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Çanakkale Muharebeleri esnasında cephe ve 
cephe gerisindeki hizmetler büyük bir intizam 
içerisinde, aksamadan ve başarı ile yerine geti-
rilmiştir. Askere alma, nakil vasıtalarının temini, 
nakil vasıtalarına koşulu hayvanların bakım ve 
tadâvileri, yaralı ve hasta askerlerimize sunulan 
sağlık hizmetleri, askerin beslenmesi, giyim ve 
kuşamı gibi lojistik faaliyetler, imkânlar nispetin-
de en iyi şekilde yürütülmüştür.

Çanakkale Muharebeleri, her iki tarafın da 
harp sahasına çok sayıda asker yığmasına sebep 
olmuştu.  Müttefiklerin 500.000’e yakın askeri-
ne karşılık, Türk tarafının insan gücü bütün mu-
harebeler boyunca ancak 350.000’e ulaşmıştı.

Taraflar, şiddetli geçen muharebeler sebe-
biyle büyük zâyiât vermişti. İngiliz resmî tarihçi-
leri; ölü, yaralı, hasta, esir ve kayıp olarak İngiliz 
zâyiâtını 205.000, Fransız zâyiâtını ise 47.000 
olarak kaydetmişlerdir. Müttefiklerin toplam 
kaybı 252.000 civarındadır. Türk Genelkurma-
yı’nın verdiği bilgilere göre, Türk tarafının zâyiâtı; 
şehit, yaralı, esir, savaşamayacak kadar ağır hasta 
ve kayıp olmak üzere toplam 213.882 kişidir. 
Müttefik güçlerin 80.000 civarındaki askeri ha-
yatını bu cephede kaybederken, bizim verdiğimiz 
şehit sayısı, yine Türk Genelkurmayının rakamla-
rına göre 57.263 kişidir.

Bizim için Çanakkale Muharebeleri’nin daha 
sonraki onlarca sene boyunca telâfî edemediği-
miz en büyük zâyiâtı, bu çarpışmalarda yitirdiği-

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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Ankara’da faaliyet gösteren tüm Resmi Ku-
rum ve Kuruluşların (Cumhurbaşkanlığı 
Muhafız Alay Komutanlığı, Jandarma ve 

Sahil Güvenlik Akademisi, Adalet Bakanlığı vb.); 
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Eğitim Kurumları-
nın; Kâr amacı gütmeyen Dernek, Vakıf  ve Sivil 
Toplum kuruluşlarının özel ve resmi günlerde  dü-
zenledikleri ; Sosyal ve Kültürel Organizasyonları 
için talep edilen, Ücretsiz otobüs tahsisleri imkan-
lar ölçüsünde Belediye İçi Ulaşım Hizmetleri Şube 
Müdürlüğümüz tarafından karşılanmaktadır.

Şube Müdürlüğümüz, Belediyemiz bünyesin-
de Sosyal Hizmetler kapsamında faaliyet gös-
teren Aile Yaşam Merkezleri, Kadın Lokalleri 
Gençlik Merkezleri ve Çocuk Kulüplerine üye 
vatandaşlarımızın bu merkezlere belirli nokta-
lardan ulaşımlarının ücretsiz olarak sağlanması 
hizmetlerini de yürütmektedir.

Başkentimiz Ankara’nın Tarihi ve Turistik 
yerlerinin tanıtımı amacıyla Protokol Şube Mü-
dürlüğü tarafından düzenlenen Kent Gezilerine  
katılan kafilelerin, gezi gruplarının, ulaşımları 
için ücretsiz otobüs tahsis eden müdürlüğümüz; 
milli bayramlarda düzenlenen törenlere katıla-
cak öğrencilerin ve MEB personelinin tören ala-
nına ulaşımlarının sağlanması hizmetini ücretsiz 
olarak sağlamaktadır. 

BELEDİYE İÇİ ULAŞIM 
HİZMETLERİ Şube Müdürlüğü

E mail: belediyeiciulasim@ankara.bel.tr
Telefon: 0312 5073756

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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B
undan tam 100 yıl önce Mehmet Akif 
Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal 
Marşımız, 12 Mart 1921 ’de TBMM ’de 

kabul edilmişti. Mehmet Akif Ersoy’un “Allah 
bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.” 
sözleri yürekleri kabartmaya devam etmekte-
dir. 

Türk Kurtuluş Savaşı’nın başlarında, İstik-
lâl Harbi’nin milli bir ruh içerisinde kazanılması 
imkânını sağlamak amacıyla Maarif Vekaleti, 
1921’de bir güfte yarışması düzenlemiş, söz 
konusu yarışmaya toplam 724 şiir katılmış-
tır. Kazanan güfteye para ödülü konduğu için 
önce yarışmaya katılmak istemeyen Burdur 
milletvekili Mehmet Âkif Ersoy, Maarif Vekili 
Hamdullah Suphi’nin ısrarı üzerine, Ankara’daki 
Taceddin Dergahı’nda yazdığı ve İstiklal Har-
bi’ni verecek olan Türk Ordusu’na hitap ettiği 
şiirini yarışmaya dahil etmiştir. Yapılan eleme-
ler sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 12 
Mart 1921 tarihli oturumunda, bazı mebusla-
rın itirazlarına rağmen Mehmet Âkif’in yazdığı 
şiir coşkulu alkışlarla kabul edilmiştir. Mehmet 
Akif para ödülünü almak istemez. Yarışmanın 
şartnamesi uyarınca almak zorunda olduğu be-
lirtilince, Ödül olarak verilen 500 lirayı Hilal-i 
Ahmer (Kızılay) bünyesinde, kadın ve çocuklara 
iş öğreten ve cepheye elbise diken Darü’l-Mesâi 
Vakfına (İş Evi) bağışlamıştır. 

Mehmet Âkif Ersoy İstiklâl Marşı’nın güftesi-
ni, şiirlerini topladığı Safahat’a dahil etmemiş ve 
İstiklâl Marşı’nın Türk Milleti’nin eseri olduğunu 
beyan etmiştir.

Marşın kabulünden sonra Maarif Vekaleti bu 
kez beste yarışması açar. 24 müzisyenin katıl-
dığı yarışmanın sonuçlanması savaş yüzünden 
gecikir ve Bakanlık, 1924 yılında oluşturulan 
özel bir komisyonun, Ali Rıfat Çağatay’ın beste-
sini “İstiklal Marşı” olarak belirlediğini duyurur. 
Ancak Çağatay’ın bestesinin Türk müziğinin 
etkisi altında olduğu gerekçesiyle 1930 yılında 
alınan karar uyarınca Osman Zeki Üngör’ün 
bestesi, “İstiklal Marşı” olarak benimsenir.

20 Aralık 1873 tarihinde İstanbul’da dünyaya 
gelen Mehmet Akif Ersoy 27 Aralık 1936 ’da 63 
yaşındayken İstanbul’da hayata gözlerini ka-
pamıştır. 24 Nisan 1920’de Ankara’ya gelerek 
Kurtuluş Savaşı’na katılan Mehmet Akif Ersoy 
Millî Mücadele’ye şair, hatip, seyyah, gazeteci, 
siyasetçi olarak destek vermiştir.

Millî mücadeleye vermiş olduğu destekten 
ve İstiklal Marşımızı yazmasından dolayı vatan 
şairi ve milli şair olarak anılmaktadır. 1911-1933 
yılları arasında yazmış olduğu yedi şiir kitabını 
bir araya getirerek oluşturmuş olduğu Safahat 
adlı eser en önemli eserleri arasında gösteril-
mektedir.

Aysun KÖMÜR

İSTİKLAL
MARŞININ
Kabulü

12 MART 

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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A
nkara’nın Altındağ ilçesinde bulunan  
Mehmet Âkif Ersoy’un Türk Kurtuluş 
Savaşı yıllarında Ankara’da ikamet ettiği 

ve İstiklâl Marşı başta olmak üzere çok sayıda 
şiirini yazdığı müzeye dönüştürülmüş Ankara 
evidir. Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampüsü-
nün sınırları içinde yer alır.

Taceddin Dergâhı, ilk olarak Kanunî Sultan 
Süleyman tarafından Hacı Bayram-ı Veli’nin 
kurduğu  Bayramiye  tarikatkının bir kolu olan 
Celvetiler için yaptırılmıştır. Adını,bahçesinde 
kabri bulunan Taceddin Sultan’dan alır. 1826’da 
tamir edilmiş ve Sultan Abdülmecit  tarafından 
ilaveler yapılarak türbe, dergâh evi, çeşme, hazire 
ve camiden oluşan bir külliye haline gelmiştir. 

Vaktiyle Taceddin Dergâhı olan iki katlı ahşap 
yapı, Taceddin Şeyhi tarafından savaş yıllarında 
Mehmet Âkif’e tahsis edilmişti. Yapı 1949 tari-
hinde Prof. Dr. İhsan Doğramacı’nın önderliğinde 
Şehir Meclisi kararı ile Müze-Eve dönüştürüldü 
ancak uzun yıllar harap durumda kaldı. Eski bir 
ev olduğu için de 1982 tarihinde dönemin Hacet-
tepe Üniversite rektörünün teşebbüsüyle birlik-
te Kültür Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, 
Türkiye Diyanet Vakfı ve birkaç özel kişinin de 
desteğiyle yıpranan yapılar onarılıp bir kez daha 
restorasyonu tamamlanan müze 27 Aralık 1984 
tarihinden itibaren yeniden ziyaretçilerini ağırla-
maya devam etmektedir. Dönemin klasik Ankara 
Evlerinden olan yapının İç tasarımı da buna göre 
tasarlanmıştır ve bakım çalışmalarında bu ortam 
tamamen korunmuştur.

Dergâhın bulunduğu sokak sonradan Mehmet 
Âkif Ersoy Sokağı adını almıştır.

• Müze evinin yanında İstiklal Marşı’nın yazarı 
Mehmet Akif Ersoy’un ailesiyle olan fotoğraf-
lar’da sergilenmektedir. Bu kısımda ayrıca İs-
tiklal Marşı’nın Osmanlıca yazımı, Mehmet Akif 
Ersoy’un hayatı ve İstiklal Marşı’nın 10 kıtası yer 
almaktadır.

• Evin içine girildiğinde de Mehmet Akif Ersoy 
ve ailesine ait fotoğraflar karşımıza çıkmaktadır.

• Müze evinin bölümlerinde milli şairimizin 
yatak odası, ile sofa bölümleri de yer almaktadır. 
Bu sofa bölümünde de Mehmet Akif Ersoy ve ar-
kadaşlarının konuşmasını simgeleyen mankenler 
yer almaktadır. Burada; Mehmet Akif Ersoy ve 
arkadaşları Kurtuluş Savaşı hakkında neler ya-
pacakları ile ilgili birçok düşünceyi ele almışlardır.

• Alt katta da Mehmet Akif Ersoy’a bu evi 
tahsis eden Tacettin Dergahının bir odası bu-
lunmaktadır. Bu odada da dergahları simgeleyen 
mankenlerin ekmek yapımı figürleri ve duvarla-
rındaki tablolarında hadis-i şerifler yer almakta-
dır.

• Mehmet Akif Ersoy’a ait ; tesbihi, köstekli  
saati, tüfek ve gözlük gibi özel eşyaları da müzede 
yer almaktadır.

• Ayrıca Mehmet Akif Ersoy’un hayatı da bant 
kayıdı  üzerinden monitörlerden  yayınlanmakta-
dır.

• Müzenin hemen karşısında bulunan Tacet-
tin Dergahını da ziyaret etmenizi öneririz.

MEHMET AKİF ERSOY 
MÜZE EVİ

Mehmet Âkif Ersoy’un 
Türk Kurtuluş Savaşı yıllarında 

Ankara’da ikamet ettiği ve 
İstiklâl Marşı başta olmak üzere çok 

sayıda şiirini yazdığı müzeye 
dönüştürülmüş Ankara evidir. 

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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Psikolojik Danışmanlık ve
Destek Eğitimleri
Şube Müdürlüğü
Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi

Psikolojik Danışmanlık ve Destek Eğitimleri 
Şube Müdürlüğü çatısı altında Ankaralıla-
ra ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti 

veren Gençlik Çocuk ve Aile Danışmanlık Mer-
kezi bireysel danışmanlık, evlilik ve aile danış-
manlığı, telefon destek hattı ve sosyal projeler 
ile çalışmalarına devam etmektedir.

Bilgi için: 
(0312) 507 34 50-51

Psikolojik destek hattı:
0312 666 60 06
Size	bir	telefon	

kadar	yakınız	destek	için	
yanınızdayız.

Aklını, gönlünün 

değerleriyle yöneten 

insan yaşamının 
efendisidir.

Doğan Cüceloğlu

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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Sosyolog
Aile Danışmanı H. Kübra Öz Şahin

AİLE İÇİ
İLETİŞİMİ

Günlük hayatın koşuşturması ve stresi ile 
hem evde hem de işte üzerimize düşen 
sorumlulukların zaman zaman gereğin-

den çok fazlalaşabildiği durumlar oluşmaktadır. 

Bazı zamanlarda bu durum neticesinde, aile içi 

iletişimimizin azalması ortaya çıkabilmekte ve 

bu iletişimin güç duruma geldiği görülmektedir. 

Bu iletişim kopukluğu uzun vadede tartışma-

lar, anlaşmazlıklar ya da uzlaşamama gibi prob-

lemleri ortaya çıkarmaktadır. Aile mutluluğu 

ve huzurunu tehdit eden bu problemler ile yüz 

yüze gelmemek ve bu problemleri büyümeden 

çözebilmek için, aile içi iletişime özel bir özen 

göstermek gerekmektedir. Peki aile içi iletişimi 

güçlendirmenin yolları nelerdir?

Aile mutluluğu ve 
huzurunu tehdit eden 

bu problemler ile yüz yüze 
gelmemek ve bu problemleri 
büyümeden çözebilmek için, 

aile içi iletişime özel bir 
özen göstermek
gerekmektedir.

GÜÇLENDİRME	YOLLARI

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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7. Hislerinizin Sebeplerini Açıklayın: Bazen hislerimizin evrensel olduğunu düşünürüz. 
“Bu kimin başına gelirse gelsin aynı benim gibi hissederdi!” diyebiliriz. Ancak bu durum, 
bizi yanlış bir noktaya sürükleme potansiyeline sahiptir. Çünkü bireylerin her durumda 
aynı hissetmesi neredeyse imkânsızdır. Doğru iletişim kurmak için bize nelerin bu hisse 
yol açtığı ve neden böyle hissettirdiğini açıklamak daha sağlıklı olacaktır.

Aile İçin İletişimi Güçlendirmenin Yolları:
1. Aile Üyeleri İle Konuşurken Tüm Dikkatin Üzerinizde Olduğundan Emin Olun: 
İletişim kurarken göz kontağı kurmak iletişim kurduğunuz kişi ile ilgilendiğinizi 
gösterdiği için bu duruma dikkat etmeye özen göstermelisiniz. İlgisinin televiz-
yon, bilgisayar ya da mobil cihazlarda değil sizin üzerinizde olduğuna emin olmalı 
ve sizinle konuşurken siz de tüm dikkatinizi karşı tarafa yöneltmelisiniz.

2. Önemli Ve Ciddi Bir Konu Üzerinde Konuşacağınız Zaman Konuya İlk Önce Pozitif 
Yönlerle Başlayın: Söz konusu olayda karşınızdaki aile üyesinin sizin için olumlu 
yönlerini öne çıkarmaya çalışmalısınız. Rahatsız olduğunuz ya da size hoş gelme-
yen noktalara daha sonra değinmeniz faydalı olacaktır.

3. Asla Saldırı Halinde Olmayın: “Sen hep böylesin!”, “Sen asla şöyle düşünmezsin!” 
gibi net ve saldırgan ifadelerden kaçınmaya özen göstermeli, karşı tarafa saldırgan 
değil kendinizden emin ve sağlıklı dil ile iletişim kurmaya dikkat etmelisiniz. 

4. Abartmayın: Çok üzgün olduğumuzda duygularımız bizi içinde olduğumuz 
durumu ya da karşımızdakinin davranışlarını abartmaya itebilir. Ancak bu güdüye 
karşı koymaya çabalamalı ve daha adil bir noktadan yaklaşmaya çalışmalısınız. 

5. Karşınızdakinin Zihnini Okumaya Kalkmayın: Aile bireylerini çok iyi tanıdığınızı 
ve aklından geçenleri bildiğinizi düşünebilirsiniz. Ancak bu yaklaşım hem sizde 
bir ön yargı oluşturabilir hem de karşınızdakinin öfke duymasına neden olabilir. 

6. Prensiplere Değil Önceliklere Odaklanın: Bazen karşımızdaki kişinin hislerinden 
ve önceliklerinden çok kendi prensiplerimize önem verebiliriz. Bu durum bizi 
asla kazanamayacağımız bir tartışmaya sürükleyebilir. Bunun yerine karşımızda-
ki kişinin önceliklerini ve hislerini anlamaya çalışmak daha faydalı olacaktır. 

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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PANDEMİ SÜRECİNDE 
ÇOCUK VE ERGENLERDE PSİKOSOSYAL 

DESTEK UYGULAMALARI

TEMEL ÇOCUK YETİŞTİRME 
İLKELERİ-II
İyi Olmasını Sağlama:

Sorumluluk Verme:

Uzman Dr. Hakan ÖĞÜTLÜ
Ankara Şehir Hastanesi
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Düzenleyen
Psikolog Büşra ÖZACAR

Her anne baba çocuğunun iyi bir birey ol-
masını ister. Peki, anne babalar bunun 
için ne yapabilir?

Çocuğun iyi olduğu alanları ortaya çıkarmalı ve 
bu alanlarda çocuk desteklenmelidir. Herhangi 
bir konuda kendini yeterli hisseden ve çevresin-
den destek gören bir çocuk, başka konularda da 
iyi olmak için daha fazla çaba gösterecektir. Ço-
cuğunuzun iyi davrandığını gerçekten fark edip 
onu övdüğünüzde, kelimenin tam anlamıyla ‘’iyi 
olduklarına’’ dikkat çekmiş olacaksınız ve daha 
iyi davranma olasılığını arttıracaksınız.

Örneğin; daha önce çokta paylaşımcı olma-
yan bir çocuk, kardeşi ile bir şey paylaşmış diye-
lim. Anne babanın çocuğun bu davranışına yo-
rumu ‘’Sıranı kardeşine verdin, böyle paylaşımcı 
biri olduğunu görmek ne kadar güzel!’’ ise çocuk 
paylaşmayı anne ve babasının hoş gördüğü bir 
davranış olarak benimser ve bunu pekiştirmek 
üzere yine aynı ödülü almak için tekrar yapar.

Öneri: Çocuklar gözlemleyerek yaptığınızı 
yapma eğilimindedir, bu sebeple ebeveynlerin-
de sorumluluk sahibi olması çok önemlidir. Ço-
cukların sorumluluk almaları konusunda yön-
lendirilmesi, sorumluluklarını yerine getirme 
konusunda teşvik edici bir tutum sergilenmesi, 
başardıkça olumlu geri bildirimler verilmesi, 
ebeveynlere düşen rollerdir. Çocuk sorumlu-
luklarını yerine getirdiğinde ‘’aferin ne güzel 
yaptın’’ şeklinde bir geri bildirim verildiğinde 
çocuk bu sorumluluğu yerine getirmeye devam 
edecektir.

Küçük yaşlarda başlayan sorumluluk duygu-
su hem çocukların kendilerine güven duymasına 
katkıda bulunur, hem de oto-kontrol gelişimini 
destekleyerek ilerleyen yaşlarda sosyal yaşama 
adaptasyon için olumlu katkı sağlar. Örneğin; 
küçük yaşlarda odasını toplamanın anlamını 
kavrayan çocuk, sokağa çöp atmaması gerekti-
ğinde bunun nedenini daha kolay kavrayarak bu 
davranışı uygulayacaktır.

Mükemmel değil, 
iyi insan yetiştirmeyi 

hedefleyin.
Doğan CÜCELOĞLU

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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Etkili Disiplin:
Tutarlı ebeveynlik için etkili disiplinde uygu-

lanabilecek üç yöntem vardır:
1. Elindekini Kaybetme: Ceza değil yaptrım! 
(4 ve 18 yaşlarda)
Öncelikle sorunlu davranışı olduğunda azal-

tacağınız, iyi davranışı olduğunda da arttırıp 
arttırmamanın size bağlı olduğu, çocuğa verilen 
para, telefon oynama veya televizyon izleme 
süresi gibi ona ait şeylerde meydana gelecek 
değişikliklerdir.

2. Mola Uygulaması: (Daha küçük çocuklar 
için)

Öfkenin ilk yıkıcı etkisini durdurmanın bir 
yolu olarak, çocuğunuzun ciddi sorunlu davra-
nışları olduğunda ara vermek ve sakinleşmesi 
için başka bir yere gitmesini sağlamaktır. 

Örneğin: çocuk kısa bir süreliğine odası veya 
koridor gibi bir yerde mola verebilir. Mola biti-
minde mutlaka çocukla sorunlu davranışı üzeri-
ne konuşulmalıdır.

3. Birlikte Ortam Değiştirme: (Tüm yaşlarda)
Çocuğun sorunlu davranışını durdurmak 

ve sakinleşmesine yardımcı olmak için onunla 
birlikte ortamı değiştirmek işe yarayabilir. Bu 
disiplin yönteminde amaç çocuğun sakinleşip, 
davranışlarını tekrar eskisi gibi düzeltmesi için, 
onunla sessizce oturmak, onu rahatlatmak için 
dinlemek veya ona öncülük ederek makul ve 
mantıklı bir şekilde çözüm üretmektir.

Kural Koyma:
Aile içinde ve çocuğun yaşamında düzeni 

sağlamak adına ebeveynlerin ihtiyaca göre ku-
ralları belirlemesi ve uygulaması önemlidir. Ku-
ralları koymadan önce sınıflandırmak gerekir, 
evdeki kuralları üç sınıfta inceleyebiliriz: 

1. Temel Değiştirilemez Kurallar: Okula gitme, 
ev ödevlerini yapma, pandemi döneminde çev-
rimiçi derslere katılma gibi,

2. Pazarlık Edebileceğiniz, Tartışılabilir Kural-
lar: Çocuğun özgürlüğünü bir miktar alabilmesi 
için çocuğa söz hakkının verildiği kurallardır. Ör-
neğin, ödevini bitirmesi gereklidir ama yapacağı 
saat çocuk ile eğer yeterli vakit var ise pazarlık 
edilebilir.

3. Çocukların Kendileri İçin Verebilecekleri Ka-
rarlar: Kitabını seçme, oyun seçme, kıyafetini 
seçme gibi tamamen çocuğa bırakılan kararlar-
dır.

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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Süreyya Hocam, ülke ve dünya gündemi son 
günlerde hepimizi fazlaca yordu. Bu nedenle 
bugün sizinle mutluluk üzerine konuşmak 

istedik. Kitaplarda mutluluğun hepimiz için 
geçerli bir tanımının yapılamadığını görüyoruz.
Siz bir ruh sağlığı çalışanı olarak mutluluğu nasıl 
tanımlarsınız ?
İnsanı ve hayatı sorgulamaya başladığımız za-

manlarda “mutluluk” kavramını da sorgulamaya 
başlamışız. Eski çağlarda mutluluk “iyi hisset-
mek” hali olarak tanımlanmış, fakat bu iyi his-
setmek halinin de talihin, şansın, ilahi bir gücün 
kararı olduğu ve mutlu hissetmenin insanın 
elinde olmadığına daha fazla kanaat getirilmiş. 
Bugün ise neredeyse bunun tam tersi bir anlayış 
hâkim; “mutluluk insanın elindedir, hatta kesin-
likle ve muhakkak elindedir!” anlayışı popüler 
kültürle dikte ediliyor. Bu dikte edilme hali o ka-
dar aşırıya kaçabiliyor ki, bazen bir an bile mutlu 
hissetmediğimiz için kendimizi suçlayabiliyoruz. 

Mutluluğun kadere bağlı olduğu mu yoksa 
kişinin tamamen kontrol edebileceği bir duygu 
mu olduğu şöyle dursun, halen peşinde koştu-
ğumuz bu duygunun ne olduğunu tam olarak 
anladığımızı düşünmüyorum. 

Mutluluk aslında birçok farklı duygunun 
genel adı gibi. Oysa gerçekten arzuladığımız, 
ihtiyacımız olan şeyi daha iyi tanımlamamız ge-
rekiyor. Nedir bu mutluluk? Anlık bir haz alma 
halimi? Kısa süreli mi? Uzun sürebilen, birkaç 
dakikaya sıkıştırılmak yerine bir süreç ile var 
olabilen bir his mi?

Arkadaşlarımızla içtiğimiz bir çay, birkaç saat 
süren güzel bir davet, severek yediğimiz bir ye-
mek bizi mutlu ediyor. Belirli bir süre içerisinde, 
bazen tek, bazen sevdiklerimizle yaşadığımız bir 
deneyim olabilir öyleyse mutluluk. Ama sadece 
bedensel hazları almak, dürtüleri doyurmakla 
ilgili değil belli ki mutlu olmak. 

HERKES
MUTLULUĞUN PEŞİNDE,

PEKİ MUTLULUK NEREDE

Röpörtaj:
Psikolog Esra ALTINKAYNAK Klinik

Psikolog
H. Süreyya AYSUN ARICAN

İnsan, aslında mutlu olmaya 
çok yatkın bir yapıya sahip. O 

yapıyı bozmasak, doğamızı unut-
masak mutlu olmak zannettiği-

miz kadar zor değil. 
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İçinde eğlenmek, rahatlamak, dertlerden 
uzaklaşmak gibi tarafları var. Ötekiyle buluşa-
bildiğimiz bir ruh hali olabildiği kadar, bazen de 
yalnız kalmanın tadını çıkarabildiğimiz bir hal. 
Çoğunlukla huzur, stresin azalması, kaygının 
azalması gibi durumlar ve duygular eşlik edebi-
liyor. Fakat sadece bu deneyimlere bakarak mut-
luluğu anlamak çok da mümkün değil. Çok geniş 
bir olmak halinden bahsediyoruz çünkü zamana 
ve mekâna sıkıştırılamayan. Mutluluk sürege-
len, akıp giden deneyimlerle de geliyor. Üstelik 
bu deneyimler sırasında zaman zaman gerçek-
ten çok yorulup, kaygılanabiliyoruz. İstediğimiz 
bir okulu okumak, arzu duyduğumuz bir mesleki 
eğitim görmek, geçmek istediğimiz bir sınava ha-
zırlanmak bir yandan meşakkatli, yorucu, kaygı 
verici süreçler olabilirken, bir yandan da mutluluk 
hissini yaşayabildiğimiz süreçler oluyor. Yaptığı-
mız işten zevk almak, çabaladığımızı hissetmek, 
kendimizle gurur duymak bizi mutlu hissettiriyor. 
Yani sadece anda olan ve kalan bir duygu olarak 
değil, zamana yayılarak, bedelini farklı şekiller-
de ödeyerek tadabildiğimiz bir duygu mutluluk. 
Çoğunlukla anlam bulmak, deneyebilmek, zaman 
zaman da olsa sonuçlarını gördüğümüzü hisset-
mekle ilgili bir duygu.

Çocukken dinlediğimiz birçok masal sonsuza 
dek mutlu yaşadılar şeklinde bitiyor. Mutluluk ger-
çekten kesintisiz bir hal mi ?

Kesinlikle değil. Sonsuza kadar süren kesinti-
siz bir mutluluk hayali bizi sadece varılamayacak 
bir hedefe mahkûm bırakır ve tam da bu nedenle 
daha fazla mutsuz eder. Mutluluk, kokusunu çok 
sevdiğimiz bir çiçek gibidir. Zamanı geldiğinde, 
gerekli bakımları yaptığımızda, o kokuyu alabil-
mek için yapmamız gereken şeyleri ortalama 
olarak yaptığımızda açan bir çiçek. Bazen o çiçek 
kendiliğinden de açabilir. Ama her zaman değil. 
Fakat ne olursa olsun zamanı olan bir şeydir o; 
açacak, kendisini ve güzelliğini gösterecek, za-
manı geçince usulca kaybolacak. Elbette zaman 
ilerledikçe farklı yerlerde o çiçeği yine açarken 
göreceğiz. Ama var olan her şey gibi, mutluluk da 
sınırsız ve sonsuz bir doğaya sahip değildir. Zira 
hayat böyle bir yer değildir. Doğumlar ve ölümler, 
kazançlar ve kayıplar, gerçekleşen ihtimaller ve 
gerçekleşmeyen ihtimaller iç içedir hayatta ve biz 
bunların arasında yaşarız. Sürekli ve hep mutlu 
olmayı beklemek, hüzünden, yastan, endişeden 
sürekli kaçmak bizi yorar. 

Bu gerçek dışı bir idealdir ve aslında bizi sade-
ce daha mutsuz, daha kızgın, daha gergin bir hale 
getirir. 

Her şeyin bir zamanı, bir oluru vardır. Hayatın 
mevsimleri, güneşli günleri, parçalı bulutları ve 
kara bulutları vardır. Burada önemli olan güneş-
lerin yine açabileceğini hatırlamaktır.

Mutluluk hissini kendimizden uzaklaştırdığı-
mız anlar da var. Mesela mevcut koşullarda mutlu 
olamam diyoruz. İnsani yaşam koşullarının sağla-
namadığı ekonomik yoksunluk ve yoğun duygusal 
kayıpların yaşandığı özel dönemleri ayrı tutarsak 
gerçekten mutlu olabilmek için bütün koşullarımı-
zın optimum seviyede olması gerekiyor mu ? Yoksa 
mutsuzluktan kaçarken bilmeden daha fazla mut-
suzluğa mı çarpıyoruz ?

İnsan, aslında mutlu olmaya çok yatkın bir ya-
pıya sahip. O yapıyı bozmasak, doğamızı unutma-
sak mutlu olmak zannettiğimiz kadar zor değil. 
Yoksulluk, temel ihtiyaçları giderememek, bir sa-
vaş veya afet durumunda yaşamak zorunda kal-
mak elbette ki mutlu olmamızı engelleyen-zor-
layan şartlar. Ama öte yanda şöyle bir gerçek de 
var: Bugün kronik mutsuzluk, depresyon, kaygı 
bozukluğu şikâyetiyle ruh sağlığı çalışanlarına 
başvuran insanların büyük bir bölümü sanılanın 
aksine maddi olanaklar ve koşullar açısında çok 
daha fazla şeye sahip. Yani bir yokluk savaşında 
olmaktan ziyade, varlık içerisinde yoğun mut-
suzluk şikâyetiyle gelebiliyorlar. Bu durum bizi 
düşündürmeli: Eğer mutluluk tamamen dışsal 
koşullara, maddi güce, mevkiye bağlı bir durum 
olsaydı günümüzde refah seviyesinin artması 
her şeyi çözüyor olacaktı. Biz ruh sağlığı çalışan-
ları olarak şunu konuşmalıyız ve anlatmalıyız; 
hayatta hiçbir yerde basit denklemler yoktur. 
Mutlu olmak gibi mutsuz olmak, kaygılı olmak, 
özgüvenli olmak, kendini güçlü hissetmek veya 
zayıf hissetmek tek bir durumla alakalı değildir.

Mutlu olmayı kolaylaştırmak için kendime –
ve bu vesileyle size, bizi okuyan herkese- şunla-
rı söyleyebilirim: Buradayız. Bu hayatı mümkün 
olduğunca dolu yaşamak, kendimiz olmak, sıkın-
tılara rağmen mutlu olmak için bir şansımız var. 
Nereden başlamak istersin? Bu hayatta neye te-
mas etmek, neyi yapmak, neyi yaşamak istersin? 
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Mutluluk, çok nadir yalnız yaşanabilecek bir 
duygudur. Onu tadabilmek için birilerine temas 
etmek, birileriyle, doğayla, hayvanlarla, bitki-
lerle paylaşmak gerekir. Sadece almanın değil, 
dengeli bir şekilde alıp verebilmenin mutluluğu-
nu yaşamak için bu hayatta nasıl sorumluluklar 
edinmek istersin? 

Bu oldukça önemli bir konu çünkü insanlar 
özellikle gençlikte mutluluğun sorumluluk ve an-
lam ile bir arada olabilecek bir duygu olduğunu 
kavrayamayabiliyorlar. Bu nedenle onu dışarıda 
bir kaynaktan, tek taraflı alabilmenin hayalini ku-
ruyorlar. Sadece alarak, vermeden, bir konuya 
merak duymadan, yorulmadan, sorumluluk alma-
dan çok fazla yaşanabilecek bir duygu değil mut-
luluk. Tek başına odalarımızda, kapalı hayatları-
mızda, sadece bizi ilgilendiren şeylere çok dar bir 
şekilde odaklanarak mutlu olamayız. Sadece yiyip 
içerek, bedensel ihtiyaçlarımızı ve dürtülerimizi 
gidererek mutlu olamayız. Geçmişi anarak onun-
la bağ kurmak, geleceğe güzel tohumlar ekmek, 
bugün de onu çağırmak için çabalamak bizi mutlu 
edebilir. 

Bizden önceki kuşakların her şeye rağmen bu 
bilgiyi edindiğini görüyorum. Yokluk ve yoksulluk, 
savaş, afetlerle geçen bir ömürde elbette ki çok 
etkilenmiş ve yorulmuşlar. Ama bir yoğurt saksı-
sına olsun çiçeklerini diken, bir sade kahve ile iki 
güzel sohbet etmek için arkadaş çağıran, alanı-a-
lamayanı vardır diye kese kağıtlarında eve meyve 
getiren insanlar mutlulardı. 

Çünkü hem çalışıyorlardı hem de şükrediyor-
lardı. Yokluk acıtsa da sadece kendilerini düşün-
müyorlardı. Bir yerde bizim kuşak ve sonrası bunu 
sanki öğrenemedik. 

Sonuçta ya yokluğu yaşayan ve mutsuz olan, 
ya da pahalı teknolojik aletler ve marka kıyafetler 
arasında yaşayan mutsuz insanlar olduk. Mutlulu-
ğu direk ve sade “haz” almak, yorulmamak, üret-
memek, işten kaçmak, sadece kendini düşünmek 
zanneden veya onu bir gün gelecek-gelmesi gere-
ken imkânlara bağlayan insanlar olduk. Olmasın 
dilerim. Zira mutluluk, karar vermekle ve bedel 
ödemekle başlar.

Bir yazınızda ‘Yeri geldiğinde ağlamak şifadır.’di-
yorsunuz.Bize sürekli mutlu olmayı salık veren,mut-
luluğu tüketim oda klı bir hazza dönüştüren ana 
akım düşüncelerden oldukça farklı bir yorum. Ke-
derdeki şifayı nasıl tanımlarsınız ?

Mutluluğa dair yanlış öğrendiğimiz şeylerden 
bir diğeri de onu sadece mutsuzluktan kaçarak, 
aksi yöne giderek bulabileceğimiz düşüncesidir. 
Kaybetmemek, hep en iyi olmak, en güzel olmak, 
en çok puanı almak, en fazla parayı kazanmak zo-
rundayız sanıyoruz. Acı çekmemeliyiz sanıyoruz. 
Acıyı reddetmek, acıdan kaçmak, yas tutmamak 
zorundayız sanıyoruz. 

Oysa bu durumda kendi ellerimizle parçalamış 
oluyoruz mutlu olabilme ihtimalini. Büyük psiko-
terapist Viktor Frankl, “Acıdan kaçabiliyorsanız 
elbette kaçın. Ancak kaçınılmayacak bazı acılar 
vardır ve insan sadece o acıları çekmeyi öğrenirse 
hayatı anlam kazanır” der. Bu aslında bize çok da 
uzak olmayan bir kültürdür. Aşk acısı çekmek, sev-
diğimiz birini kaybetmek, büyümek, yaşlanmak 
gençliğin ve dinçliğin elden gidişinin yasını tutmak, 
bir hastalıkla yaşamayı kabul etmek, bedenimi-
zin bizi engellediği zamanları kabul edip bunların 
yasını hakkıyla yaşayabilmek gerekir. Çünkü yası 
tutulmayan herşey sadece bizi dondurur; acı çek-
meyelim derken bir şey hissedemez oluruz. Oysa 
mutluluk, kaçınılmaz olarak acıtanın canımızı yak-
masına izin vermektir. Sanatla, edebiyatla, inançla 
pişmektir. 

Keder ve yas, onları yaşamayı bilirsek yerini 
daha huzurlu, daha dingin bir hale bırakır. Yara 
hep acıtsa da yakmaz. Ancak bu yaşanmış, işlen-
miş haliyle yeniden güç bulabiliriz. Anlamlar var 
ederiz, meselelerimiz, hedeflerimiz, yeni niyetle-
rimiz de olur. 

Mutluluğun bir diğer bedelidir yani hüznü ve 
kederi kabul etmek. Kışın kuruttuğu dalların acısı-
nı çekmeden baharda açacaklara sevinemeyiz.

Umut veren bu keyifli 
söyleşi için Ankara 

Büyükşehir Belediyesi 
adına teşekkür ederim.
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AİLE İÇİ İLETİŞİMİ
TÜRK EL SANATLARI ÜZERİNDEN 

OKUMAK

Sosyolog Aile
Danışmanı Çini Ustası

Ümmügülsüm AÇIKGÖZ

A
ile, sanat ve iletişim kavramları birlikte 
ele alındığında kendi aralarında bağlan-
tılı olduğu, birbirlerini desteklediği ve 

tamamladığı görülmektedir. 
İnsanlık tarihi ile gelişme gösteren aile, ilkel 

yaşam sürecinden modern aile yaşam biçimine 
kadar pek çok değişimler yaşayarak farklı aile 
tiplerini ve iletişim biçimlerini geliştirmiştir.  
Geniş aileden çekirdek aileye geçiş sürecinde 
aile; yapısal, sosyal, kültürel, siyasal anlamda 
değişimler yaşamıştır. Aile bu değişimlerin yanı 
sıra asli vazifesi olan eğitim, üreme, kültür ve 
sanat üretme gibi unsurları yaşatmış ve ile-
tişimle beraber yürütmüştür. Sanatı aileden 
bağımsız ele aldığımızda ise tarihin ilk devir-
lerinden bu yana hayatın içinde olmuş ve her 
alana yayılmıştır. İnsanoğlu, el aletleri ile baş-
ladığı kültür yolculuğunu el sanata dönüştür-
müş, edindiği birikimle de sanatsal değerler 
üretmeye başlamıştır. Anadolu’da ise sanatsal 
değerler üretme, başlangıçta konargöçer olan 
Türk aile bireyleri arasında usta çırak ilişkisi 
içinde gerçekleşmiştir. Ailenin yerleşik hayata 
geçişiyle birlikte bilginin, tecrübenin zaman 
içerisinde birikimin ve nesillere aktarımın Türk 
el sanatlarının komplike bir hal almasını sağla-
mıştır.

Türk el sanatları ürünleri komplike bir yapıda 
olduğu kadar aynı zamanda sadedir. İster kar-
maşık ister sade olsun tüm el sanatları tek bir 
teknik etrafında gelişir o da “düğüm” dür. Aile 
ile düğüm arasında bir bağ kuracak olursak ve 
aileyi de bir düğüm olarak kabul edersek,motif-
lerin düğümü (ilmek) ne kadar iyi ve kararında 

bağlanmış olursa aile üyeleri de aynı şekilde 
sağlam ve düzgün bir şekilde birbirleriyle bağ-
lanmış olur. Bundan dolayı da aileyi bozmak o 
kadar kolay olmayacaktır. Doğal olarak toplum 
da bozulmayacaktır. Ama düğüm sıkı veya 
gevşek olursa düzgün bir form elde edileme-
yecek ve yapılan el işi de düzgün olmayacaktır. 
Ailenin sınırları katı veya gevşek olursa ailenin 
sisteminde de problemler baş göstermeye baş-
layacaktır. Bu durumu çözmek için yeri gelince 
düğümü çözmek ya da sökmek gerekir. Ardın-
dan tekrar dikkatle, özenle örülerek düzeltil-
melidir.

Aile bireyleri arasındaki rollerin, fonksiyon-
ların, sorumlulukların, iş bölümlerinin ve pay-
laşımların uyumunu sağlayan en önemli etmen 
iletişim örgüsüdür. Örgünün düzgün olması aile 
bağlarının, iletişimin ve kuvvetli bağlılığın işa-
retidir. Aynı zamanda aile bireylerinin gelişim-
sel dönemlerinde duygularını, düşüncelerini 
ifade edebilmeleri sağlıklı iletişimin olduğunun 
göstergesidir. Yargılayıcı, eleştirel, aşağılayı-
cı bir iletişim örgüsü kullanılması çatışmaları 
doğurmaktadır. Aile azami çatışmalardan uzak 
uyum içinde sorunlarını çözebilen bir kurum 
olmalıdır. Bu uyumu sağlamada sanatın pozitif 
gücünden yararlanılmalıdır. Renkler, desenler, 
motifler, formlar, dokular ve malzemeler gibi 
unsurlarıyla sorun çözmede yol gösterici ve ile-
tişimde onarıcı özelliğiyle sanat, ailede önemli 
bir yer tutmaktadır.

Sonuç olarak aile, sanatı üretirken sanatta 
aileyi pozitif gücü ve etkili iletişimiyle biçim-
lendirmektedir.
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SOSYAL YARDIMLAR
PLANLAMA VE KOORDİNASYON 

ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Ankara Büyükşehir Belediyesi
Sosyal Yardımda Hanelere
Destek

Bu Kış Kimse Üşüm yecek

Gıda Mühendisi Esin MIZRAK Melike KOLÇAK

Salgın dolayısıyla tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde, şehrimizde yaşanan zorluğun 
bilinci ile Ankara Büyükşehir Belediyesi 

olarak desteklerimizi sürdürmeye devam edi-
yoruz. Maddi manevi zorluk içinde olan ihtiyaç 
sahibi vatandaşlarımıza bu zorlu süreçte des-
tek olmak için birçok yardım yapılmaktadır.

2021 Yılı içinde Sosyal Yardımlar Planla-
ma Şube Müdürlüğü olarak  Ankara’da ikamet 
eden ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza temel ih-
tiyaçlar kapsamında gıda kolisi ve kömür yardı-
mı, çocuklu ailelere süt yardımı ve çölyak has-
taları için glütensiz ekmek dağıtım hizmetimiz 
bulunmaktadır. 

Gıda Kolisi Yardımı
Sosyal Yardım kapsamında tarafımızca sos-

yal inceleme yapılan ailelere temel gıda ihti-
yaçlarını giderebilmek amacıyla içinde kuru 
baklagil, ayçiçek yağı, makarna, çay, beyaz 
peynir, zeytin, reçel v.b. bulunan gıda kolileri 
ulaştırılmaktadır.

Sosyal Belediyecilik anlayışı ile her alanda 
ihtiyaç sahibi ailelere Ankara Büyükşehir Be-
lediyesi olarak destek olmaya devam etmek-
teyiz. Soğuk kış günlerinde ısınma ihtiyaçla-
rımızı karşılamak adına Ankara ili ve sınırları 
içerisinde yaşayan 43 bin aileye kömür yardımı 
yapılmıştır.

Vatandaşlarımızın Belediyemize başvuru 
yaptığı takdirde sosyal incelemesi yapılan ve 
hizmet alması uygun görülen hanelere yılda 1 
(bir) ton ithal kömür yardımı gerçekleştirmek-
teyiz.

 Kömür yardımı hakkında 
bilgi almak için 

(312) 322 11 33’ü ya da 
ABB Mavi Masa 153’ü 

arayabilirsiniz.

 Yardım almak isteyen 
vatandaşlarımız 

ABB Mavi Masa 153’ ü 
arayarak kayıt için bilgi 

alabilirler. Devam eden yardım 
kayıtlarını sorgulamak isteyen

vatandaşlarımız 
(312) 322 11 33’ü

arayabilirler.
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UHT ( Uzun Ömürlü Süt) 
Süt Nedir?Ankara Büyükşehir Belediyesi aylık 

olarak ilk durumda 60 bin litre, yıllık 
olarak da 720 bin litre sütü ihtiyaç 

sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtmayı 
hedeflemiştir. Bu kapsamda Sosyal Yardımlar 
ve Planlama Şube Müdürlüğü tarafından sosyal 
inceleme yapılan ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit 
edilen çocuklu ailelere çocuklarının sağlıklı 
beslenme ve fizyolojik gelişimleri için her ay 
6 litre olmak üzere aylık 10.000 aileye Uzun 
Ömürlü Süt dağıtılmaktadır.

“Başkent Süt” projesiyle belediyeden 
sosyal yardım alan ailelerin süt ihtiyaçlarını 
karşılamayı amaçladıklarını belirten Sosyal 
Yardımlar Planlama ve Koordinasyon Şube 
Müdürü Adnan Tatlısu, süt projesine ilişkin 
şu bilgileri verdi: ‘Büyükşehir Belediyesi Sosyal 
Hizmetler Daire Başkanlığı olarak 10 yaş altı 
çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelere süt dağıtımına 
başladık. Çocukların gelişiminde büyük katkısı 
olan sütten çocuklar mahrum kalmasın diye 
her ay 6 litre sütü pandemi şartlarına da uygun 
olarak kapıdan teslim edeceğiz. Pilot bölge 
olarak Sincan’dan başladık. Amacımız yıl sonuna 
kadar Ankara’daki tüm ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırabilmek. Çocuklara sıhhat ve afiyet olsun.’ 
dedi.

Kaliteli çiğ sütün fiziksel, kimyasal ve 
duyusal özelliklerinde en az değişikliğe yol 
açacak şekilde UHT işlemi uygulanarak tüm 
mikroorganizmaların ve bunların sporlarının 
yok edilmesi ile elde edilen ve aseptik koşullar 
altında steril ambalajlara ambalajlanan, soğuk 
koşulların yanı sıra oda sıcaklığında da uzun 
süre depolanabilen ticari steril bir süt çeşididir.

Bu kapsamda halkımızın sağlığını gözetmek 
asli görevimiz olduğu için sütün gerekli 
analizleri yapılarak sizlere en güvenilir 
şekilde dağıtımımızı gerçekleştirmeye devam 
ediyoruz.

SÜT	DAĞITIMI	BAŞLATILDI
ÇOCUKLARIMIZ İÇİN

Sütle ilgili gerekli 

başvuru işlemleri

veya bilgi edinmek için 

ABB Mavi Masa  153’ü 

arayabilirsiniz.

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 
Ankara il sınırları içinde yaşayan ihtiyaç 
sahibi Çölyak hastalarının diyetleri 

gereği normal ekmek tüketememesi dolayısıyla 
glütensiz ekmek tüketen vatandaşların sağlığı 
için Glütensiz Ekmek dağıtımı 2021 yılında 
başladı.

Glüten Hassasiyeti ve İntoleransı Nedir?
Glüten kelimesi, İngilizce glue yani yapışkan 

sözcüğünden temellini alıyor. Tahıl grubu 
besinlerde bulunan 30 proteinden biridir. 
Glüten hassasiyeti, vücut tarafından buğday, 
arpa ve çavdar gibi besinlerin içerisinde 
bulunan glütenin sindirilememesi anlamına 
gelmektedir.

Çölyak rahatsızlığı olmadığı ve buğday, 
tahıl alerjisi olmadığı halde bu rahatsızlıkların 
belirtilerini gösteren, tahılların içerisinde 
yer alan proteinlere karşı vücut tarafından 
reaksiyon gösterilmesi durumunda glüten 
intoleransından şüphelenilmektedir.

Sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde 
çalışmasına engel olan glüten intoleransı 
görünen bireylerde; kansızlık ve aşırı kilo 
verme en çok karşılaşılan belirtilerin başında 
gelmektedir. Karın ağrısı, ishal, yorgunluk, 
ödem ve şişkinlik, depresyon da glüten 
intoleransı belirtileri arasındadır.

1. Glütensiz beslenmek, sindirim sistemi 
üzerindeki sorunları gidermeye yardımcı olur.

2. Glüten barındırmayan besinleri 
tüketmeniz, enerjinizi arttırmayı sağlar.

3. Beslenmenizde glüten içermeyen 
besinler tüketerek, kilo verme sürecinizi 
hızlandırabilirsiniz.

4. Glütensiz beslenme çölyak hastalarında 
oluşan kronik enflamasyonu (midede oluşan 
rahatsızlıklar) giderebilir.

5. Glüten tüketmediğinizde, daha sağlıklı 
ve güçlü tırnaklara sahip olursunuz.

6. Glüten içeren besinlerden kaçınarak, 
dikkat dağınıklığınızı en aza indirebilirsiniz.

7. Kansızlık sorununuzun önüne geçmek 
istiyorsanız, glütensiz beslenmeye özen 
göstermelisiniz.

8. Saç derisinin sağlığını olumsuz yönde 
etkileyen glütenin alımını azaltmanız halinde 
daha sağlıklı saçlara sahip olduğunuzu fark 
edeceksiniz.

9. Glütensiz beslenerek, kan şekeri 
seviyenizin düşmesini engelleyebilirsiniz.

10. Vücudunuzdaki ödem şişkinliklerinin 
yok olmasını istiyorsanız, glütensiz beslenmeye 
özen göstermelisiniz.

11. Glütensiz beslenmek, tiroid sorunu 
olanlar için oldukça önemlidir.

Glütensiz Beslenmenin Yararları 
Nelerdir?

ÇÖLYAK 
HASTALARI 
İÇİN GLÜTENSİZ EKMEK

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş’ın sosyal belediyecilik anlayışı 
doğrultusunda Çocuk Hizmetleri Şube 

Müdürlüğü olarak sosyal yardım alan ve 
pandemi sürecinde işsiz kalan ya da ücretsiz 
izne ayrılmak zorunda kalan vatandaşlardan 
0-3 yaş arası bebeği olanlara mama ve bebek 
bezi desteği sağlanıyor. Dağıtım esnasında aynı 
zamanda Kadın Lokalleri çalışan ve üyelerinin 
el emeği ile çocuklar için hazırladıkları atkı, bere 
ve patikler de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü 
olarak bebek bezi ve mama desteği için 
başvuruları Başkent 153 Mavi Masa’dan 
alıyoruz. Taleplerin çoğunlukta olduğu ilçelere 
öncelik vermekteyiz. Belediyemiz imkânları 
doğrultusunda ihtiyaç sahibi ailelere en kısa 
sürede bebek bezi ve mama desteği sağlamayı 
planlıyoruz.

ANKARA
BÜYÜKŞEHİR’DEN 
İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE 
BEZ MAMA DESTEĞİ

ÇOCUK HiZMETLERi 
Şube Müdürlüğü

Sosyal Hizmet Uzmanı
Aile Danışmanı

Aşkın Hilal URYAN

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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Büyükşehir Belediyesi Çocuk Hizmetleri 
olarak ihtiyaç sahibi okullara kitap kampan-
yası başlatıldı. Kampanyamızdaki öncelikli 

amacımız eğitimde fırsat eşitliği sağlamaktır.Yeni 
ya da az kullanılmış masal ve çocuk kitapları çocuk 
kulüpleri aracılığıyla vatandaşlardan toplanarak 
ihtiyaç sahibi okullara dağıtılıldı.

 İhtiyaç sahibi okullara kitap desteğinde bulun-
mak isteyen vatandaşlar, 17 Şubat-17 Mart 2021 
tarihleri arasında çocuk kulüplerine gelerek masal 
ve çocuk kitaplarını hediye etti.

Sosyolog Sevdenur ÖZSEMİZ

YENİ KİTAPLAR
YENİ UFUKLAR
Kitap Kampanyası

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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A
ltındağ Çocuk Kulübü bu zorlu süreçte aile 
ve çocukların yaşadığı sorunlara çare oluyor. 
Çocuk Kulübünde görevli Sosyolog Sevil Ulaşır 

üyelerimiz ile görüşerek önce sorun tespiti yapıyor, 

sonra birlikte oluşturulan çözüm yollarıyla sürecin 

doğru yönlendirilmesini sağlıyor. Şunu çok iyi biliyoruz 

ki mutlu aile mutlu çocuk… Bizler her zaman sizinleyiz.

Feza Gürsey Bilim Merkezi, elektriğin günlük ya-
şamdaki etkisinden yıldırım oluşmasına, sıcak hava 
balonundan yer çekimine, algılama ve uzaya ilişkin 
kavramlardan insan iskeletine kadar pek çok bilimsel 
ve teknik konuda Altındağ çocuk kulübü üyelerine 
eğlenerek öğrenme imkânı sağladı.
Elektrik deneyi, gölge tüneli ve sıcak hava balonunun 
ilgi çektiği merkezde, üyeler “Durgun elektrik, sıvı 
azot, astronomi, yer bilimleri, madde, ışık ve ses, vü-
cudumuz”  konularında da bilgi alarak okuldan uzak 
kaldıkları bu dönemde bilgilerini tazelediler.

Altindağ Çocuk Kulübü Üyeleri 
Feza Gürsey Bilim Merkezi’nde 
Bilimi Eğlenerek Öğreniyor

Eğitmen Saadet ŞAHİN

ALTINDAĞ ÇOCUK KULÜBÜ
Pandemide Sorunlarla Başetmede Yalnız Değilsiniz

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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Mamak Çocuk Kulübü eğitmenlerinin üyelerle 
kurmuş olduğu bağı pandemide de devam 
ediyor. Üyelerimizle bu zor süreçte sürekli 

iletişim halinde olan eğitmenlerimiz onları yalnız bı-
rakmıyor ve en kısa zamanda kavuşma temennile-
rini iletiyor. Eğitmenlerimiz sosyal mesafeye uyarak 
çocuklarımızı ziyaret ediyor ve  küçük hediyeler ile 
bu zor süreçte onları mutlu ediyor. Karşılıklı özlem 
ve sevgi dolu konuşmalar üyelerimizi ve eğitmenle-
rimizin bağını kuvvetlendiriyor. Velilerimizden gelen 
güzel mesajlar kulübümüze olan ilgiyi ve eğitmenleri-
mizin özverisini bir kez daha sergiliyor.

Türkçe
Öğretmeni Çağla TAŞTAN

MAMAK ÇOCUK KULÜBÜ
Mamak Çocuk Kulübü’nün Üyelerle Bağı Pandemi Döneminde de 

Devam Ediyor

Değerli Çocuk Kulübü hocalarım. Sözlerime 

şöyle başlamak istiyorum. Ben iki yıllık üyeniz 

Rüzgar Yağız Ertaş’ın annesi Derya Ertaş. 

Oğluma emeğiniz çok büyük asla ödeyeme-

yiz. Kulübün artıları bizde o kadar fazla ki say-

makla bitmez. Çocuklarımıza ve biz velilere 

göstermiş olduğunuz ilgi için sonsuz teşekkür 

eder. Bütün öğretmenlerimize selamlar iletir 

en kısa zamanda birlikte olmak temennisiyle 

hoşçakalın.

Merhabalar Çocuk Kulübü eğitmenlerimiz. Geçen yıl 

yarım dönemde olsa vermiş olduğunuz eğitim bizim 

için çok değerli. Aytuğ paylaşmayı ,resim yapmayı ve 

hatta yazmayı sizler sayesinde öğrendi. Şuan duygula-

rını o kadar güzel ifade eden bir çocuk oldu ki bunda 

da sizlerin emekleri çok fazla. Biran önce  pandemiyi 

atlatıp kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz sizleri 

çok özledik. İlginize , emeğinize ve desteklerinize çok 

minnettarız. Sevgiyle kalın

Mamak Çocuk Kulübü Eğitmenlerimiz önce-
likle selamlar. Halis Etka’nın annesiyim sizlerin 
sayesinde yarım dönemlik verdiğiniz eğitim 
sayesinde kısa sürede okumaya geçtik. Bu zor 
zaman da bizleri büyük dertten kurtardınız ve 
hiç yalnız bırakmayıp aradınız ne kadar teşek-
kür etsem azdır. Bu sevincimi sizlerle paylaş-
mak istedik. Sizler hep dualarımdasınız. Allah 
sizlerden razı olsun .En kısa zamanda bir araya 
geliriz inşallah. Çocuklarımız sizleri çok özledi, 
Sağlıcakla kalın.

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan 

Covid-19 salgınından korunmak için maske, 

mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. Eğer 

vücudumuzda corana virüs semptomları 

varsa hastaneye gidip tedavi olalım.

Resim Yarışması 1.Ezel GEDİK

MAMAK ÇOCUK KULÜBÜ
Pandemide de Durmuyor

Çocuk 
Gelişimci Fatma KARAÇÖR

B
u zor zamanlarda üyelerimizle olan iletişimi-
miz kopmadı. Evde sıkılan üyelerimize resim 
yarışması yaptık ve aralarından güzel olanı 

seçerek sürpriz ev ziyareti ve küçük hediyelerle 
ödüllendirdik. Üyemizin gözlerindeki mutluluk gö-
rülmeye değerdi.

Ezel GEDİK

Aytuğ CANLI Berkay KILIÇARSLAN2.

1.

3.

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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1
4 yıldır Sincan ve çevre halkına uzman 
eğitmen kadrosuyla hizmet veren Sincan 
Çocuk Kulübü Pandemi döneminde de Dijital 

Ders Etkinlikleriyle eğitime verdiği önemi gözler 
önüne seriyor.
4-14 yaş grubu öğrencilerine Dijital ortamda oluş-
turulan WhatsAap gruplarında ders videoları, re-
simler ve canlı bağlantılar ile ulaşan eğitmenler bu 
zorlu süreçte öğrencilerine destek olmaya devam 
ediyor. Okul Öncesi, Türkçe, Karate ve Resim 
dersleri kapsamında hazırlanan Dijital Etkinlikler 
öğrenciler tarafında ilgiyle karşılanırken, öğrenci 
velileri tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

Beden Eğitimi 
Öğretmeni Halil KARABACAK

SİNCAN ÇOCUK KULÜBÜ

Dijital Ders Etkinlik

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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ÇOCUK MECLİSİ’NDEN

“Çocuğun Üstün Yararı” 
HABERLER

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi 
25. Dönem üyeleri, Kamu Denetçiliği Kurumu 
yetkilikleri  ile bir video konferans gerçekleştir 

 di.
Kamu Başdenetçisi Şeref MALKOÇ; Çocuk 

Ombudsmanı Celile Özlem TUNÇAK ve kurum 
uzmanlarının yer aldığı toplantıda, Çocuk Mec-
lisi’ni temsilen 30 çocuk, merak ettikleri konular 
hakkında sorular sordular ve eğitim konuları önce-
likli olmak üzere pandemi sürecine ilişkin tespitleri-
ni aktarma imkânı da elde ettiler.

Açılış konuşmasını 25. Dönem Başkanı Çağın 
ALADAĞ yaptı ve “tüm dünyanın konuştuğu en 
önemli konu olan covid-19 salgını sebebiyle bu kez, 
yüzyüze olamasa da, yeniden sizlerle buluşuyor ol-
maktan dolayı çok mutluyuz. Çocuk Meclisi olarak 
Haziran ayından bu yana toplantılarımızı, eğitimle-
rimizi online olarak sürdürüyoruz. 25. Dönem’de 
şu ana kadar başta eğitim olmak üzere 165 yeni 
tavsiye kararı aldık ve çocukların sesi olmaya çalı-
şıyoruz” dedi 

Kamu Başdenetçisi MALKOÇ toplantının açı-
lışında “sizler bizim gözbebeğimizsiniz, geleceğimiz-
siniz ve demokrasi kültürünü bu yaşlardan kazanı-
yor olmanız çok önemli, hepiniz Kurumumuzun da 
fahri çalışanlarısınız” ifadelerini kullanırken, Özlem 
TUNÇAK; çocuk başvurularının, Çocuk Hakları 
Sözleşmesi’nin “çocuğun üstün yararı”  ilkesine 
göre hareket eden uzman ekiplerle hassasiyetle 
incelendiğini belirterek, çözülmüş vaka örnekleri 
hakkında da ayrıntılı bilgiler verdi. 

“Hak arama kültürü”nün erken yaşlardan kaza-
nılması bakımından Çocuk Meclisi’nin önemini belir-
ten Özlem Tunçak, “göreve başladığım sene ilk ziya-
retçilerim sizlerdiniz ve hepiniz bizim sahadaki gören 
gözlerimizsiniz” dedi. Çocukların sorularının içten-
likle ve detaylarıyla yanıtlandığı video konferansın 
sonunda Meclis üyeleri, sağlıklı günlerde yeniden 
bir araya gelme temennilerini ileterek, kendilerine 
zaman ayırdıkları için teşekkürlerini sundular.

Meclis üyeleri, çocuklara, şikayetlerini doğru-
dan iletebilme imkanı sağlayan kdkcocuk.gov.tr 
sayfasının önemini bildiklerini ve Çocuk Meclisi 
üyeleri olarak işbirliği içersinde olmaktan mutluluk 
duyduklarını da sözlerine eklediler

Psikolog Damla ANTER TİKRİTİ
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ÇOCUK MECLİSİ’NDEN
HABERLER

ÇOCUK MECLİSİ,
Çocukların Sorunlarını 

Dile Getirmeye Devam Ediyor

Çocuk Meclisi, 25. Dönem Meclis üyeleri, evde 
kaldıkları sürede de, Meclis çalışmalarını ak-
satmadan devam ediyor.

Meclis Başkanlık Divanı ve komisyon üyeleri, pan-
deminin sona ermesinin ardından, almış oldukları 
ilgili kararları, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de 
dile getirmeyi hedefliyorlar.

Meclis üyeleri, sorumluluk bilinci ile görevlerini 
en iyi şekilde yerine getirmeye, önergeler hazırla-
yarak çocukları da yakından ilgilendiren konularda 
çözüm önerileri geliştirmeyi amaçlıyorlar.

25. Dönemde bugüne dek 174 karar imza atan 
Meclis üyelerinin, Aralık- Ocak ve Şubat ayı Genel 
Kurullarında alınan kararlardan bazıları: 

Karar no 126. Başkanlık Divanı “Pandemi Dö-
neminde daha da belirgin hale gelen Eğitimde 
Fırsat Eşitsizliğinin giderilmesi “

Karar no 127. Eğitim Komisyonu’nun “EBA ‘da 
verilen testlerin puanlanmasındaki mevcut bazı 
uygulamaların düzeltilmesi”   

Karar no 140. Kültür Sanat Komisyonu’nun  
“Kız çocukların, eğitimlerine aralıksız devam etme-
leri amacıyla, erken yaşta evlenmelerinin önüne 
geçilmesi”

Karar no: 149. Basın Yayın Komisyonu’nun 
“SMA hastalığına çare olarak dünyada uygulan-
makta olan GEN TEDAVİSİ Yöntemlerinin Ülke-
mizde de yapılabilir hale getirilmesi ”

Karar No: 152. Çevre Sağlık Komisyonu’nun 
“Okullarda erken yaşlardan itibaren, psikolojik da-
nışmanların tüm eğitim kurumlarında bulundurul-
maları ve böylece anlatılamayan sorunların erken-
den tespit edilmesine imkan sağlanması”

Karar no: 160. Kardeşlik Yardımlaşma Komis-
yonu’nun ‘’Ankara’da Koru’dan-Organize Sanayi 
Bölgesi Töre Kent’e metro hattı yapılması’’   

Karar no: 163. Çocuk Meclisi Başkanlığı’nın  
“Duraklara Sesli Komut Alabilen Cihazlar Konul-
ması’

Karar no: 168. Kardeşlik ve Yardımlaşma Ko-
misyonu’nun “2020-2021 eğitim öğretim yılında 
Öğrencilere sınav yapılmaması” Karar no: 174. 
Çevre Komisyonu’nun “Baz İstasyonlarının kural-
lara uygun şekilde kurulup kurulmadığının daha 
sıkı denetlenmesi” 

Psikolog Damla ANTER TİKRİTİ
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Çocuk
Gelişimci Feyza Nur TEKAY

SOSYAL VE İDARİ İŞLER
Şube Müdürlüğü
“Ankara Büyükşehir Belediyesinden Köylere 

Ücretsiz İnternet Hizmeti

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
Mansur Yavaş, 19 Kasım’da Kovid-19 ted-
birleri kapsamında alınan uzaktan eğitim 

kararı sonrası sosyal medya hesapları üzerinden 
yaptığı paylaşımla 45 günde 928 köye internet 
bağlantısı ulaştırılacağını duyurmuştu.

Başkan Mansur Yavaş 23 Aralık’ta “Söz 
verdiğimiz gibi Ankara’mızda internetsiz köy 
kalmadı. Bine yakın köyümüzü ücretsiz inter-
nete kavuşturduk. Ömrüm ve gücüm yettiğin-
ce, eğitim aşkıyla çalışan her bir evladımızın 
yanındayım. Yeter ki yüzünüz hep gülsün, ba-
şarılar dilerim evlatlarım” sözleriyle internet 
hizmetinin köylere ulaştığının müjdesini verdi.

10 köyde altyapı bulunması nedeniyle muh-
tarların kurulum istemediği, 4 köyde ise, köy 
konağı yapımının sürmesi nedeniyle kuru-
lumun ertelendiği ücretsiz internet hizmeti 
toplam 914 köyde tamamlandı.

Kırsal mahallelerde öğrenim gören öğrenci-
ler ve tüm vatandaşların yararlandığı ücretsiz 
Wİ-Fİ hizmeti Türkiye’de bir ilk olma özelliği 
taşıyor.

30 bin öğrenciye 
3 ay 10 gb internet 

desteği sağlandı.
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“EVDE RESİM YARIŞMASI”

“TEŞVİK BİZDEN RESİM 
ÇOCUKLARDAN”

Ankara Sokaklarında Çalışan Çocuklar 
Merkezi pandemi nedeniyle hizmetlerine 
bir süreliğine ara verdi. Bu dönemde çocuk-

lar bulaşıcılık riski bulunduğu için sosyal alanlara 
çıkamıyor, günlük aktivitelerde sınırlılıklar yaşıyor 
ve vakitlerini evlerinde geçirmek zorunda kalıyor. 
Çocukların evdeki zamanlarını daha verimli hale 
getirebilmek ve gelişimlerine yardımcı olmak ama-
cıyla Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürlüğü bir resim 
yarışması düzenledi. Bu yarışmaya 10-14 yaş arası 
çocuklar katıldı. Yarışmanın konusu vatan, bayrak 
ve millet sevgisi olarak belirlendi. Çocukların ya-
rışmaya eşit şartlarda hazırlanabilmeleri için içe-
risinde boya, resim kâğıdı, boyama kitabı bulunan 
materyal çantası evlerinde ulaştırıldı. Sağlık ön-
lemlerini üst düzeye çıkarmak için maske ve de-
zenfektan gibi materyaller de bu çantanın içinde 
yer aldı. Aynı zamanda çocukların kışlık mont, bot 
ve diğer kıyafet ihtiyaçlarının giderilmesi de sağ-
landı. Yarışma sonrasında çocukların yaptığı re-
simler çocuk gelişimci ve sosyal hizmet uzmanları 
tarafından objektif bir şekilde değerlendirildi.

Sayın Halit ÖZDİLEK ve Sosyal ve İdari İşler 
Şube Müdürü Fatih KARAŞAHİN tarafından 
birinci olan çocuğa tablet, ikinci ve üçüncü 

olan çocuklara ise bisiklet hediye edildi. Bunun 
yanında yarışmaya katılan her çocuğa oyuncak ve 
ailelerine gıda yardımı verildi.
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ÇOCUK RESMİ
Gelişim Evreleri

Ç
ocukların hayal dünyaları çok geniştir. İç 
dünyalarını oyun oynarken ya da resim ya-
parken açığa çıkarırlar. Resim çizerek el-göz 

koordinasyonu, konsantrasyon gücü, algı, beceri 
ve yaratıcılık güçleri gelişir. Çizdikleri resimlerin 
çevresi tarafından beğenilmesi kendilerine karşı 
güvenlerinin artmasını sağlar. Çizdiği çizgilerle, 
kullandığı renklerle iç dünyasını yansıtır, kendisi-
ni ifade eder bu sebeple rahatlama yaşar. Resim 
yaparken çocuğa müdahale edilmemelidir. İçsel 
çatışmalarını, içinde bulunduğu sıkıntıları ve hayal 
gücünü resimle ortaya çıkardığı için sınırlamalar 
getirildiğinde rahatlamış hissedemez.

Karalama Dönemi (2-4 Yaş): Bu dönemde re-
simler daha çok oyun amaçlıdır. İlk olarak 10-12. 
aylarda kâğıt üzerinde gelişigüzel çizgiler, daha 
sağlıklı olarak ise 18. ay dolaylarında göster-
meye başlar. Hareketlerini tam olarak kontrol 
altında tutamaz, kollarını omuzdan hareket etti-
rerek boşlukta düzensiz sallar. 1,5 – 2 yaşların-
da düzensiz karalamalar görülürken, 3 yaştan 
itibaren karalamaları amaçsız olmaktan çıkar 
kafa şeklinde insan resimleri çizebilir, 4 yaşa 
doğru da daha ayrıntılı çizimler görülebilir.

Çocuk
Gelişimci

Feyza Nur TEKAY
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Şema Öncesi Dönem (4-7 Yaş): 4 yaş sonrasında 
çocuklar oldukça tanınabilir şekiller çizmeye başlar. 
İnsan vücudunu baş ve gövde olarak çizer. 5 yaşına 
geldiğinde insan, ev, ağaç gibi şekilleri daha belir-
gin resmedebilir. Yüzdeki kulak, göz, burun, ağız ve 
boyun çizimlerinin oluştuğu ve geliştiği görülür. 6 
yaşa gelindiğinde artık çizimlerinin konusu vardır 
ve kağıt üzerinde düzeni vardır. Tamamen duygu-
ları ve hayalleriyle hareket ederek içinden geldiği 
gibi resim yapar. Renkleri istediği gibi kullanır. 
Eğer ağacının mor, bulutlarının turuncu olmasını 
istiyorsa, bunu yapması kesinlikle engellenmeme-
lidir. Kendisi için önemli olan figürleri büyük çizer. 
Resimlerinde yer çizgisi vardır. Resimleriyle ilgili 
konuşmayı çok severler yaptıklarını uzun uzun an-
latmaya heveslidirler.

Gerçekçilik Dönemi (9-12 Yaş): Bu dönemde 
ayrıntılar ve gerçekçiliğin arttığı görülür.  Bu 
dönemde özgür çizimler ortadan kalkmaya başlar 
ve normlara uymak isterler. Figürlerde vücut bö-
lümleri arasındaki orantıya uyarlar. Kız ve erkek 
çocukların resimlerinde farklılıklar görülür. Kızlar 
daha çok bebek resmi, elbiseler, çiçekler çizerken 
erkekler ise araba, uçak, savaş vb. resimler çizer. 
Renk kavramı gittikçe gelişir ve renkler resimlerin-
de anlam ve amaçlarına uygun şekilde kullanılır. 

Görünürde Doğalcılık (Mantık) Dönemi (12-14 
Yaş): Bu dönemde çizimler oran, boyut, derinlik ko-
nularında daha özenlidir. Renk kullanımının en iyi 
olduğu dönemdir. Çizgilerinde her türlü ayrıntıya 
inebildiği için resimlerinde hareketi çok rahatlıkla 
yansıtır. İfade etmek istediği duyguyu da çizgileri 
aracılığı gösterme de bu dönemde görülür.

Görünürde Doğalcılık (Mantık) Dönemi (12-14 
Yaş): Bu dönemde çizimler oran, boyut, derinlik ko-
nularında daha özenlidir. Renk kullanımının en iyi 
olduğu dönemdir. Çizgilerinde her türlü ayrıntıya 
inebildiği için resimlerinde hareketi çok rahatlıkla 
yansıtır. İfade etmek istediği duyguyu da çizgileri 
aracılığı gösterme de bu dönemde görülür.

Şematik Dönem (7-9 Yaş): Bu dönemde çocuk 
insanlar ve çevresi hakkında bir görüşe sahip 
olur. Gördüğü, dokunduğu her şeyi anlamlandırır 
ve artık kendine göre bir insan şeması vardır. Re-
simler daha ayrıntılı çizilir. İnsan çizimleri yalnızca 
önden değil, diğer profillerden de çizilmeye başla-
nır. 7 yaşındaki bir çocuk uzaktaki nesneleri küçük, 
yakındakileri ise büyük çizebilmektedir. 8 yaşında 
kendilerine özgü bir bakış açıları vardır ve bir insan, 
ağaç veya araba figürünü birbiriyle ilişkilendirerek 
çizer. Bu dönemde çocuk sayfayı dolu dolu kullanır. 
Nesnelerin gerçek renklerini kullanmaya özen gös-
terir. 
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Ankara Büyükşehir Belediyesi ile

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

Ankara Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nde, Sosyal Hizmetler 
Dairesi Başkanlığına bağlı Kadın ve Aile Şube 

Müdürlüğü aracılığıyla bir hafta boyunca çeşitli 
etkinlikler düzenledi. Büyükşehir belediyemiz 
kadının toplumun her alanında var olma çabasına 
ortak olmak, farkındalık çalışmalarında bulunmak, 
sosyal ve psikolojik gelişimlerine destek vermek 
amacıyla Kadın Dostu Kent misyonunun 
devamlılığını sürdürmektedir.

Ayaş, Elmadağ, Polatlı, Çubuk ilçelerinde 
yaşayan ve daha önce Anıtkabiri ziyaret etme 
imkanı bulamayan kadınlarımızla 8 Mart günü 
Anıtkabir ziyareti ve ardından kent içi gezisi 
düzenlenmiştir. Pandemi koşullarına uygun olarak 
Kadın Sığınma evinde kalan misafirlerimizle 
düzenlenen yemek programında bir araya gelinip, 
kadınlarımızın sıkıntıları dinlenerek hep birlikte 
yeni bir hayat oluşturma yolunda fikir alışverişinde 
bulunulmuştur. 

Sosyal belediyecilik hizmetlerinin kapsamında 
Kadın ve Aile Şube Müdürlüğüne bağlı, Kadın 
Danışma Merkezi Birimi ve Kadın Lokalleri ile 
beraber Ayaş, Çubuk, Polatlı, Elmadağ ve Altındağ 
ilçelerimizde kadınlarımıza Sosyal Hizmetler 
Dairesi Başkanlığının hediyesi olan  pançoların 
dağıtımını gerçekleştirdi. Pandemi gölgesinde 
de olsa birlikte daha güçlü, mutlu ve bilinçli 
olabileceğimiz vurgusuyla bir 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü kutlandı.

Sosyal belediyecilik hizmetlerinin kapsamında 
Kadın ve Aile Şube Müdürlüğüne bağlı, Kadın 
Danışma Merkezi Birimi ve Kadın Lokalleri ile 
beraber Ayaş, Çubuk, Polatlı, Elmadağ ve Altındağ 

ilçelerimizde kadınlarımıza Sosyal Hizmetler 
Dairesi Başkanlığının hediyesi olan  pançoların 
dağıtımını gerçekleştirdi. Pandemi gölgesinde 
de olsa birlikte daha güçlü, mutlu ve bilinçli 
olabileceğimiz vurgusuyla bir 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü kutlandı.

Kızılay Metro galerisinde Unwomen işbirliği 
ile “NESİLLER BOYU EŞİTLİK” konulu resim 
sergisi hazırlandı.Kadınların toplumun her 
alanında eşit yaşam hakkını vurgulayarak bu 
konuda toplumda bilinçlendirme amacı taşıyan 
sergi güzel bir farkındalık oluşturdu.

Elmadağ ve Kahraman kazan ilçelerinde 
kadınlarımızla, pandemi koşullarına karşı 
önlem alınarak  güvenli bir ortamda tiyatro 
seyri gerçekleştirildi. ”Sinek Kadar Kocam 
Olsun” isimli tiyatro oyununu izleyen 
kadınlarımız hem kaliteli bir zaman geçirdiler, 
hem de verilen mesajlarla bir kadın olarak 
hayata karşı bilinçli durmanın önemi hakkında 
düşünme fırsatı buldular.

KADIN AİLE 
Şube Müdürlüğü

Sosyolog Ümmühan Dumrul
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Uçan süpürge Vakfı tarafından belediyemiz 
konferans salonunda Kadın Hakları konulu semi-
ner düzenlendi. Kadınların sahip olduğu haklar, bu 
hakları elde etme süreci ve toplumsal eşitliği de-
vam ettirme adına yapılabilecekler konusunda bil-
gilendirmede bulunuldu. Ayrıca yine Büyükşehir 
Belediyemizin iş birliği içerisinde Gelincik Projesi 
ile çalışan Ankara Barosu tarafından  kadının her-
hangi bir şiddet türünden birine maruz kaldığında 
yapabileceği şeyler, girişeceği hukuki süreç ve dev-
let birimlerinde başvuru yapabileceği yerler hak-
kında bilinçlendirici bir seminer düzenlendi. 

• SÖZEL ŞİDDET
• FİZİKSEL ŞİDDET
• EKONOMİK ŞİDDET
• PSİKOLOJİK ŞİDDET
• CİNSEL ŞİDDET
• SOSYAL  ŞİDDET
• DİJİTAL ŞİDDET
• FLÖRT ŞİDDETİ VB. 

UĞRAYABİLECEĞİNİZ HERHANGİ 
BİR ŞİDDET TÜRÜNDE;

ANKARA	BÜYÜKŞEHİR	BELEDİYESİ	
MOR	BUTON

DOĞRUDAN	CEP	TELEFONLARINIZA	
İNDİREBİLECEĞİNİZ	KADES	UYGULAMASI	İLE	

ALO 183 SOSYAL	DESTEK	HATTINI	ARAYARAK	

0 549 656 96 96 AİLE	İÇİ	ŞİDDET	HATTI	ARAYARAK

KOLLUK	KUVVETLERİNE	BAŞVURARAK	
YARDIM	TALEP	EDEBİLİRSİNİZ.

 

ABB  
MOR BUTON 
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Dostu 
Kent anlayışı ile hareket etmekte ve Anka-
ralı kadınlara yönelik hizmetlerini sürdür-

mektedir. Bu anlayışla kadına verilen değerin ve 
hizmetlerin artarak devam etmesi yolunda Kadın 
ve Aile Şube Müdürlüğüne bağlı olarak Kadın Lo-
kalleri, Kadın Danışma Merkezi ve Kadın Sığınma 
Evi faaliyet göstermektedir.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Şube 
Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam 
eden Kadın Danışma Merkezimizde sorumlu 
şeften, sosyal hizmet uzmanına, sosyolog ve 
psikologdan, eğitmene kadar alanında uzman 
kişiler hizmet vermektedir. Ulus Gençlik Parkı 
Danışma Merkezi’ne “0312 507 37 60” numa-
ralı telefondan da ulaşabilen kadınların yoğun 
talepte bulunduğu merkezde; fiziksel, psikolo-
jik, cinsel ve ekonomik şiddete uğrayan ya da 
uğrama riski altında bulunan kadınlara ücretsiz 
danışmanlık hizmetinin yanı sıra ücretsiz psiko-

lojik danışmanlık ve hukuksal danışmanlık hiz-
meti de verilip, ayni yardımlara yönlendirilme 
yapılmaktadır.Ayrıca Kadın Danışma Merkezi 
ilçelerde bulunan kadınlara daha hızlı ulaşabil-
mek için Ankara’nın 6 ilçesinde (Kazan, Çubuk, 
Ayaş, Keçiören, Kızılcahamam, Hasanoğlan) da-
ha faaliyet göstermektedir.

Merkezimiz ulusal ve uluslar arası birçok 
projeyi ayrıca “Yerel Eşitlik Eylem Planını” ve 
farkındalık çalışmalarını (25 Kasım Kadına Karşı 
Şiddetle Mücadele Haftası, 8 Mart Dünya Ka-
dınlar Günü) de yürütmektedir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Ba-
rosu Gelincik Merkezi işbirliği ile Kadınlara
 ÜCRETSİZ AVUKAT DESTEĞİ verilmektedir.

KADIN DANIŞMA MERKEZİMİZ İLE 
GENÇLİK PARKI İÇİNDE HİZMETİNİZDEYİZ

KADIN DOSTU
KENT ANKARA
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TÜRKİYE’DE İLK OLARAK  
“MOR HARİTAM” UYGULAMASI 
HAYATA GEÇTİ

KADINLARIMIZA SAĞLIK 
ALANINDA DESTEK

A
nkara Büyü’kşehir Belediyesi, Birleş-
miş Milletler Kadın Birimi (UN Women), 
İsveç Büyükelçiliği ile Türkiye Ekono-

mik ve Sosyal Etütler Vakfı (TESEV) iş birliğiy-
le hayata geçirdiği “MOR Haritam” uygulaması 
http://morharitam.ankara.bel.tr adresi üzerin-
den kadınlara ulaşmaya başladı. Büyükşehir Be-
lediyesinin kadın merkezleri, gündüz bakımev-
leri gibi toplumsal cinsiyete duyarlı hizmetlerini 
de gösteren ‘MOR Haritam’ uygulaması ile An-
kara’nın özellikle kadınlar için daha güvenli hale 
getirilmesi amaçlanıyor. Mor Haritam uygula-
ması ile kadınlar yaşadıkları bölgelerde kendile-
rini güvende hissetmedikleri bölgeleri uygulama 
aracılığıyla bildirerek, o bölgelere daha çok ışık-
landırma, ekstra otobüs durağı gibi hizmetlerin 
daha çabuk iletilmesine yardımcı olabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet-
ler Dairesi Başkanlığı olarak UNFPA işbirliği ile 
Toplum Sağlığı kapsamında  Başkent’teki kırsal 
mahallelerde yaşayan kadınlara yönelik sağlık 
projesi başlattı. Kadın sağlığının korunmasına 
yönelik çalışmalara imza atan Büyükşehir Be-
lediyesi, Kovid-19 salgını nedeniyle evlerinden 
çıkamayan kadınlara ulaşarak hijyen çantası 
dağıtıyor. İlk etapta 14 ilçede bin 300 kadına 

hijyen açısından ihtiyaç duydukları malzemeler 

teslim edildi. 14 ilçedeki kırsal mahalleleri ziyaret 
eden Büyükşehir ekipleri, kadınları aynı zamanda 
şiddete karşı mücadele konusunda bilinçlendiri-
yor.
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BEBEK BAKIM ODALARI  
Çocukların ihtiyaçlarını güvenli bir şekilde karşılamak isteyen 

anneler ve bebekleri  için 
Ankara’nın 8 bölgesinde Bebek Bakım ve Emzirme Odası 

annelerin hizmetine sunulmuştur.

Gençlik
Parkı

Batıkent

Kızılay

Mavi 
Göl

Göksu
ParkıMogan

Gölü

Sincan

Keçiören

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

38



GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 
KADININ TOPLUMDAKİ ROLÜ VE GELİŞİMİ

T
oplumda kadın-erkek eşitliği ve uygarlık 
düzeyini belirten en önemli kriter toplum-
da kadının durumudur. Toplumun kadına 

verdiği görev ve sorumluluklar, toplumda kadının 
nasıl göründüğü, algılandığı ve beklentiler gibi 
kavramlar üzerinde durulmaktadır. Kadın toplu-
mun her döneminde yeni bir gelişim ve değişim 
içerisinde ileriye doğru kendini geliştirerek yeni 
statü ve roller kazanmaktadır. Toplumda kadına 
verilen ilk rol anneliktir. Ama geçmişten günümü-
ze kadar baktığımızda kadını sadece anne olarak 
değil bir çok rolde görmekteyiz.

 Dede Korkut Hikâyelerinde ve Orhun Kitabe-
lerinde kadınların iki temel niteliğinden bahsedil-
mektedir: “Analık ve Kahramanlık.” Kız çocukları 
da erkek çocukları gibi at binmeyi ve ok atmayı 
öğrenmekte savaşçılık ve kahramanlık özellikle-
riyle anılmaktadır. Ziya Gökalp’in de dediği gibi 
Türkler kadınları genellikle “amazon” olarak nite-
lendirmektedir.Selçuklu Dönemindeki araştırma-
lardan elde edilen bilgilere göre Gevher Nesibe 
Hatun bir vakıf kurmuş, siyasi teşkilatta da Tuğrul 

Bey ve Melikşah’ın eşleri söz sahibi olmuşlardır. 
Osmanlı Dönemine baktığımızda da Tanzimat 
Fermanı’nın ilanından sonra devlet ve toplumda-
ki hızlı değişimle beraber kadınların sosyal du-
rumunda ciddi değişiklikler olmuştur. Batının da 
etkisiyle modernleşme başlamış ve kadın bu du-
rumdan etkilenmiştir. 1842’ de Avrupa’dan getiri-
len ebe kadınların Tıbbiye’ de kurs vermeye baş-
lamasıyla kadınlar eğitim hayatına girmiştir.1858’ 
de ilk kız rüştiyeleri, 1859’ da ilk sanayi okulları ve 
1860’ larda kız öğretmen okullarının açılmasıyla 
kadınların eğitim hayatındaki ilerlemeleri devam 
etmiştir. 

19.yy sonunda kız çocuklarının eğitim alanın-
daki sayısının artışıyla öğrenim durumlarının 
liseye kadar yükselmesi yeni bir meslek grubu 
olan Muallim Hanımların ortaya çıkmasına sebep 
olmuştur. Kadının eğitim hayatına girmesi sonraki 
dönemlerde gerek eğitim gerekse de siyasi, 
hukuki, bürokrasi v.b. diğer alanlarda da kadının 
yolunu açmıştır. Bu gelişmeler Meşrutiyet döne-
minde de devam etmiştir. Savaş yıllarında kadın, 
sosyal ve iktisadi alanın da içine çekilmiştir. Türk 
toplumunda kadının statüsü 1919-1923 yılları 
arasında verilen bağımsızlık mücadelesi sırasında 
daha da yükselmiştir. Savaş döneminde erkekle-
rin askere alınmasıyla hem kadın erkeğin görevini 
almış, hem de askerlerle omuz omuza savaşması 
rol değişimlerine neden olmuştur. Nene Hatun 
evlatları ve torunlarının, Kara Fatma’nın Milli Mü-
cadelede halkla ve askerle omuz omuza savaşma-
ları bu durumun en önemli örnekleridir. Cephede 
ve cephe gerisinde hem analık, hem eşlik ve hem 
de vatandaşlık görevini hiçbirini diğerine tercih 
etmeksizin kadın hep var olmuştur. 1917 tarihli 
Hukuki Aile Kararnamesini takip eden yıllarda 
kadının hukuki ve medeni statüsündeki en köklü 
değişimin kaynağı olan 1926 yılında kabul edilen 
Medeni Kanun olmuştur. Böylece ailede laikleş-
me sürecide başlamıştır. 

Cumhuriyet döneminde kadınların siyasi sta-
tüsündeki ilk değişiklik; 1930 yerel seçimlerde 
oy kullanma hakkı ve 1934’ te genel seçimlerde 
genel oy hakkını kazanması olmuştur.

Sosyolog Funda ASLAN
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Görülüyor ki kadın her dönemde kendini geliş-
tirmekte ve yeni roller kazanmaktadır. Ama bunu 
elde etmek içinde hep bir mücadele ve ileriye 
doğru kendini geliştirme çabası içerisinde olmuş-
tur. Günümüzde kadınların erkeklere göre daha 
güçsüz daha değersiz görülmesi, ayrımcılığa yol 
açan geleneksel yaklaşımlar nedeniyle hep ikinci 
sınıf muamele görmekte, kadının farklı rollerinin 
olmasına rağmen toplumdaki aile yapısının ata-
erkil olduğu ve kadın-erkek eşitliğinin olmadığı 
görülmektedir. Bu durum cinsiyet ayrımcılığını 
da beraberinde getirmektedir. Ama kadın sadece 
evde anne değil, öğretmen, doktor, avukat, mü-
hendis, işletmen, çiftçi, emekçi v.b. birçok rolde 
görülmektedir. Yani toplum içerisindeki en büyük 
rolü toplumun devamını sağlamasıdır. Bu nedenle 
de toplumsal yapı içerisinde ne kadar cinsiyet ay-
rımcılığı olsa da kadın her dönem kendini daha 
ileri bir noktaya getirmekte ve yeni roller kazan-
maktadır.

Türk	toplumunda	kadının	
statüsü	1919-1923	yılları	

arasında	verilen	
bağımsızlık	mücadelesi

sırasında	daha	da
yükselmiştir.

Kadınların Gücü
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A
nkara Büyükşehir Belediyesi öğrenci dostu 
uygulamalarına devam ediyor.

POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkez-
leri), PMYO (Polis Meslek Yüksekokulu), MSÖ 
(Milli Savunma Üniversitesi), Spor Bilimleri Fa-
külteleri, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları 
gibi kurumlar fiziki yeterlilik ve spor parkurlarıy-
la öğrenci alımı yapmaktadır. Bu okulların spor 
yeterlilik sınavları önceden açıklanmakta ve 
adaylar buna göre bir hazırlık dönemi geçirmek-
tedir. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak 
POMEM sınavına katılacak adayların birebir 
POMEM sınavı ölçülerine uygun olarak hazır-
lanan parkurlarda Aile Yaşam Merkezleri Şube 
Müdürlüğü bünyesinde görev alan, en az lisans 
mezunu ve alanında deneyimli personel ile ücret-
siz kurs hizmeti verilmektedir. Bu kurslar 25 Ocak 
2021 tarihinden itibaren hizmet vermeye başla-
mıştır.

Sincan Aile Yaşam Merkezi Kapalı Spor Salonu 
ve Atatürk Kapalı Spor Salonunda verilen parkur 
hazırlık kurslarında alanında uzman eğitmenler, 
sağlık personeli, temizlik personeli ve hasta nakil 
aracı ile hizmet verilmekte ayrıca adaylara su, 
meyve suyu vb. ikramlarda bulunulmaktadır.

Adaylara, sosyal mesafe kuralları hesap edi-
lerek, yüzölçümü büyük spor salonlarında 20-25 
kişilik gruplar halinde 1.5 saat süren antrenman-
larla dayanıklılık, kuvvet, çeviklik-çabukluk, es-
neklik ve denge-koordinasyon gibi beceriler ka-
zandırılmaktadır.

AİLE YAŞAM MERKEZLERİ
Şube Müdürlüğü

Bilgisayar 
İşletmeni

Şeyma İLHAN

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat 
eşitliği sağlamak amacıyla POMEM sınavlarına 
hazırlanan adaylara ücretsiz destek vermektedir.

Eğitimde Fırsat Eşitliği

Alanında Uzman Personel

BÜYÜKŞEHİR GELECEĞİN POLİSLERİNİ 
HAZIRLIYOR
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Sincan Aile Yaşam Merkezi 
Pomem Hazırlık Kursu

Spor salonlarına girişte POMEM kursuna 
katılan öğrencilerimize HES kodu sorgulaması ve 
ateş ölçümü yapılarak, eldiven, maske, el dezen-
fektanı vb. malzemeler ile sosyal mesafe kuralla-
rına dikkat edilerek maksimum düzeyde Kovid-19 
tedbirleri uygulanmaktadır. Belirli aralıklarla par-
kurda kullanılan malzemeler temizlik personeli 
tarafından dezenfekte edilmekte ve spor salonla-
rında da gerekli ilaçlama ve dezenfekte çalışmala-
rı yapılmaktadır.

Hazırlık kurslarımız 17/02/2021 tarihi itibariy-
le hafta içi 09.30-17.00 saatleri arasında gruplar 
halinde 250 kişiye hizmet vermektedir.

Pandemi sürecinde öğrencilerin online  eğitime 
erişimlerine yardımcı olmak amacıyla EBA desteği 
hizmetimiz devam etmektedir.

EBA erişim hizmeti, Ankara Büyükşehir Bele-
diyesi’nin pandemi döneminde uzaktan eğitime 
erişim sağlayamayan öğrencilerimizin online sis-
temden öğrenimlerine devam etmesi için başlat-
tığı ve halen devam etmekte olan bir uygulamadır. 
Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğü olarak 
merkezlerimizde sunduğumuz bu uygulamadan 
öğrenciler yararlanmaya devam etmektedir. Mer-
kezlerimizde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına 
uyarak, uzman rehberler eşliğinde öğrenciler 
bilgisayarları EBA erişimleri için kullanmaktadır. 
Verilen hizmetten yararlanmak isteyen öğrenci-
ler randevu alarak merkezlerimizden faydalana-
bilirler. 

Sincan Aile Yaşam Merkezinde 25.01.2021 
tarihi itibari ile POMEM hazırlık kursları başla-
mış, gençlerden gelen yoğun talep doğrultusun-
da Atatürk Kapalı Spor Salonunda da 17.02.2021 
tarihi itibariyle POMEM parkur kursu başlatılmış-
tır.

Hazırlık kurslarımız 25/01/2021 tarihi itibariy-
le hafta içi 09.30-20.00 saatleri arasında gruplar 
halinde 417 kişiye hizmet vermektedir.

ADRES: Yunus Emre Mahallesi Gazi 

Mustafa Kemal Bulvarı No:14 SİNCAN 

İLETİŞİM: 273 97 90 - 507 34 20

ADRES: Cumhuriyet Caddesi
Doğanbey Mahallesi ULUS
İLETİŞİM: 273 97 90 - 507 34 20

Sosyolog Sevil AKPINAR METERİZ

Hijyen Kurallarına Dikkat 
Ediyoruz

Kurslara Yoğun İlgi

Atatürk Kapalı Spor Salonu 
Pomem Hazırlık Kursu
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AİLE YAŞAM MERKEZLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 
BİRİMLERİ ADRES VE İLETİŞİM NUMARALARI

MERKEZ ADRES
ALTINDAĞ  GENÇLİK MERKEZİ ALTINDAĞ CAD. NO:31 DIŞKAPI/ALTINDAĞ  317 59 28

AKYURT AİLE YAŞAM MERKEZİ BEYAZIT MAH.9 MAYIS 90 CAD.NO:1 AKYURT  844 19 51 
507 39 00-01

ANSERA GENÇLİK MERKEZİ VE 
ÇOCUK KULÜBÜ

PORTAKAL ÇİÇEĞİ VADİSİ ANSERA İŞ MERKEZİ ÇANKAYA 
441 28 73-74

ARAPLAR AİLE YAŞAM MERKEZİ ARAPLAR MAH. 1339/6. SOKAK NO:23/F MAMAK 571 13 06

BALA GENÇLİK MERKEZİ VE 
ÇOCUK KULÜBÜ

ŞENTEPE MAH. ATATÜRK BULVARI BALA 876 10 20

BATIKENT GENÇLİK MERKEZİ VE 
ÇOCUK KULÜBÜ

İLK YERLEŞİM MAH. 1872. SOKAK NO:50 BATIKENT 386 24 41-42

ÇUBUK AİLE YAŞAM MERKEZİ YILDIRIM BEYAZIT MAH. ANKARA (2. KISIM) BULVARI NO:149 
ÇUBUK 837 56 57

ELMADAĞ GENÇLİK MERKEZİ VE 
ÇOCUK KULÜBÜ

BÜLENT ECEVİT CADDESİ İSMETPAŞA MAHALLESİ NO:42 
ELMADAĞ 863 40 34

ELVANKENT AİLE YAŞAM 
MERKEZİ

ATAKENT MAH. ELVANKENT BANKA BLOKLARI NO:349/A 
ELVANKENT 260 44 11

ESERTEPE AİLE YAŞAM MERKEZİ ESERTEPE MAH. ŞEHİT MUSTAFA ERCİYES CAD.NO:3 KEÇİÖREN 
507 35 99 ARGE 507 35 92

GENÇLİK PARKI GENÇLİK 
MERKEZİ

ANAFARTALAR MAH. İSTİKLAL CAD. NO:19/A  ALTINDAĞ 
311 58 51-311 58 53

KAZAN AİLE YAŞAM MERKEZİ FATİH MAH. ANKARA BULVARI NO:295 KAZAN 507 39 66-64-65-
68

KIZILCAHAMAM GENÇLİK MER-
KEZİ VE ÇOCUK KULÜBÜ

AKÇAY MAH. GENÇLİK CAD. ADEM ÖZBEKLER KÜLTÜR MERKEZİ 
KIZILCAHAMAM 736 33 63-64

KUŞCAĞIZ AİLE YAŞAM MERKEZİ SANATORYUM CAD. NO:273 KUŞCAĞIZ KEÇİÖREN 380 10 43

KUZEY YILDIZI GENÇLİK MERKEZİ YEŞİLTEPE MAH. 2.ETAP REKREASYON ALANI KÜME EVLERİ NO:5 
KEÇİÖREN 504 28 79-504 28 80

MAMAK  GENÇLİK MERKEZİ ASIM GÜNDÜZ CAD.NO:1-2 ABİDİNPAŞA/MAMAK 365 15 36

OSMANLI AİLE YAŞAM MERKEZİ ADNAN YÜKSEL CAD.AŞAĞI EĞLENCE MAH. NO:2 KEÇİÖREN  
507 37 30

SİNCAN AİLE YAŞAM MERKEZİ YUNUS EMRE MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI NO:14 
SİNCAN 273 97 90 - 507 34 20

SİNCAN KAPALI SPOR SALONU ANDİÇEN MAH. POLATLI 2 CAD. HASTANE SOK NO:57 SİNCAN 
263 54 14

YAHYALAR AİLE YAŞAM MERKEZİ AŞAĞI YAHYALAR MAH. 990.SOK NO:1-1/A YAHYALAR
507 39 40-41

YENİMAHALLE GENÇLİK MERKEZİ EMNİYET MAH. SİLAHTAR CAD. NO:36 YENİMAHALLE 507 39 90

ORTAPINAR YENİKENT GENÇLİK 
MERKEZİ

FEVZİ ÇAKMAK MAH. 70. CAD. 23/49 YENİKENT/SİNCAN 277 25 83

POLATLI AİLE YAŞAM MERKEZİ ZAFER MAH. ADNAN MENDERES CAD. NO:80 POLATLI 325 81 10
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KIRMIZI ETİKET! 
Akıllı Alışveriş

Psikolojik 
Danışman Beyza Nur BULUT

A
lışverişi genel anlamıyla ihtiyaçlarımızı 
gidermemizi sağlayan, hayatımızın sürdü-
rülmesi için gerekli olan eylemlerden biri 

olarak tanımlıyoruz. Fakat son zamanlarda bu 
kavram,  COVID-19 salgınıyla birlikte öngörüle-
meyen  olaylara bağlı olarak değişti. Online alış-
veriş alışkanlığı artarken, birtakım nedenlerden 
dolayı  ihtiyaç fazlası alışverişe yönelim çoğaldı. 

İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde 
evde ve ekran başında geçirdiğimiz süre de arttı. 
Bu nedenle daha çok reklama maruz kalıyoruz. 
Bu reklamlardaki ‘sınırlı zaman’ ve ‘stoklar tüke-
niyor!’ ifadeleri  kaçırma korkumuzu tetikleye-
rek, hızlı davranmadığımız takdirde bizi birşeyleri 
kaybetme riskiyle karşı karşıya bırakıp, paniğe 
sokuyor. Bu kampanyalar, bizi daha sonra pişman 
olacağımız ürünleri almaya itiyor.

Peki, çoğu defa pişman olduğumuz hâlde neden 
ihtiyacımız olmayan ürünleri almaya devam ediyo-
ruz?

Araştırmalara göre indirim etiketleri beyni-
mizin ödül merkezini aktive ediyor. Ödül mer-
kezimiz aktive olduğunda ise anlık isteklerimize 
uyarak şeye ihtiyacımız olup olmadığını daha 
az düşünebiliyoruz ve alışverişten haz alıyoruz. 
İçimizdeki  boşluğu, aldığımız nesnelerle dol-
durmaya çalışarak anlık mutluluklara yöneliyo-
ruz. Ayrıca kredi kartıyla ödeme yaptığımız için, 
parasal duyarlılığımızı kaybederek para harcamı-
yor gibi hissediyoruz. 

Sosyal medyada harcadığımız vakit de alışve-
riş alışkanlığımızı büyük düzeyde etkiliyor. Sosyal 
medya fenomenlerinde (çok takipçisi olan kişi),-
gördüğümüz ürünü satın alarak aslında onun 
yaşam kalitesini satın aldığımızı düşünüp,mutlu 
ve gururlu hissediyoruz. Örnek verecek olursak, 
sosyal medyada üst ekonomik düzeyde yaşadığı 

hayatı gördüğümüz bir  fenomenin  giydiği pahalı 
bir kazağı satın aldığımızda, aslında onun hayatı-
nı aldığımızı düşünüyoruz.

 Bu noktada, hayatımızda mutluluğu konumla-
dığımız yere bakarak içsel farkındalığımızı artıra-
biliriz. 

Alışverişe bu kadar bağlanmamızın nedenlerini 
anladık. Çözüm olarak neler yapabiliriz?

İhtiyacım var mı yoksa anlık bir karar mı veriyo-
rum?:

İhtiyaç analizi yapmak, zorunluluk dışında-
ki alma eylemlerini azaltmak için önemli bir 
adımdır. Önceden oluşturduğumuz ihtiyaç listesi, 
anlık kararlara uyarak gereksiz alışveriş yapmak-
tan bizi vazgeçirir.

Bu parayı nelere vermiyorum ki?:
Sorgusuz sualsiz, sadece ucuz olduğu için o 

ürünü  satın aldığımız zamanlar olur. Öyle anlarda 
aklınıza o kadarcık parayı kazanmak için harca-
dığınız emeği getirin. Eminim, o kadarcık parayı 
kolay kazanmıyorsunuzdur.

Canım sıkılıyor, alışveriş yapmalıyım!:
Canınız sıkılıyorsa kendinize sürdürülebilir 

çözümler bulabilirsiniz. Hobi veya bir uğraş edi-
nebilir; egzersiz yapabilirsiniz. Alışveriş siteleri 
yerine sizi geliştirecek platformlarda  vakit geçir-
mek size daha iyi gelebilir.

Unutmayın, ruhsal doyumu kırmızı etiketler-
de aramak size zarar verebilir…

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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ÇOCUK BAKICISI
EKRANLAR

Psikolojik
Danışman Esra ÇOBAN

G
ünümüzde teknoloji , hayatın her alanın-
da büyük bir yer kaplıyor. Sokakların, eğ-
lencenin, arkadaşlıkların, en önemlisi de 

ailenin dahi  yerini alan teknoloji birçok ebevey-
nin çocuğuyla anlaşmazlık yaşamasına neden 
oluyor. 

Televizyon, bilgisayar, tablet, telefon gibi tek-
nolojik aletlerin kullanımıyla gelişen ekran ba-
ğımlılığının çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri 
sık sık tartışma konusu olmaktadır.  Bu konuda 
önceliğimiz, çocuğu teknolojik aletleri kullan-
maya iten nedenler üzerinde durmak olmalıdır. 
Bu tür bilgisayar-tablet-telefon kullanımı, abar-
tılı TV izleme gibi davranışların temelinde yal-
nızlık ve sevilmeme duygusu yatmaktadır. Aile 
içi iletişimin koptuğu bu ortamlarda kendisini 
yalnız hisseden çocuk, bu duyguyu gidermek 
için, sanal ortamlara ve teknolojik aletlere yö-
nelmektedir. Anne-baba da teknolojiyi çocuğun 
boş zamanını değerlendirmek; çocuğun bes-
lenmesi, bakımı gibi ihtiyaçlarını gidermek için 
araç olarak kullanabilmektedir. Öyle ki anne 
babalarda küçük yaştaki çocuklarının teknoloji-
yi iyi kullanmasının zekâ  göstergesi olduğu gibi 
yanlış bir algı bulunmaktadır. Ancak bilinmelidir 
ki çocukların küçük yaşlarda teknolojiye hâkim 
olup çok iyi kullanması zekâ göstergesi değildir.

Çocukları teknoloji kullanımına iten bir başka 
faktör, akran etkisidir. Arkadaşlarının oynadığı 
bir oyun, kullandığı bir sosyal platform çocukta 
merak uyandırmaktadır. Çocuk, söz konusu 
oyunu oynamaya; sosyal platformu kullanmaya 
başlamaktadır. Bu durum akranlar arasında ya-
yılmaktadır. 

Ekran bağımlılığına yol açan nedenler ara-
sında ilgisiz anne-baba tutumları, teknolojinin 

çocuğa sunduğu bolca vakit, oyunlarda ödül 
kazanma gibi imkânlar dışında günümüz yaşam 
koşulları da yer almaktadır. Ebeveynlerin her 
ikisinin de çalışması durumunda, gün içinde 
kalan kısıtlı vakitten, aile bireyleri birbirleri-
ne yeterli zaman ayıramayabilmektedir. Bu 
durum, aile içi iletişim problemlerine ve dola-
yısıyla çocukların ekran tuzağına düşmesine 
yol açabilmektedir. Özellikle içinde bulunduğu-
muz pandemi sürecinde, çocukların ve ailelerin 
alışkın olmadığı yaşam şekli, çocukları bu tür 
bağımlılıklara açık hale getirmiştir. Farklı sosyal 
aktivite imkânı olmayan, akranlarından uzak 
kalıp onlarla vakit geçiremeyen çocuklar, evde 
kaldıkları süreçte vakit geçirmek adına ekranla-
ra yönelmiştir. Etkili zaman yönetiminin olmadı-
ğı ve ekran kullanımının kontrol altına alınama-
dığı bu dönemde, çocuklarda görülen bağımlılık 
kaçınılmaz olmuştur.
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Bağımlılık haline gelen teknoloji kullanımının, 
çocuklar üzerinde birçok alanda olumsuz etkisi 
bulunmaktadır. Gözle görülür fiziksel etkileri 
arasında beden duruşunda bozukluk, görme 
problemleri, halsizlik ve kas ağrıları bulunmak-
tadır. Çocuğun bilişsel ve sosyal gelişimi üzerin-
de de önemli olumsuz etkileri tespit edilmiştir. 
Özellikle 2 yaş öncesi ekrana maruz kalmak, 
dil gelişimini olumsuz etkilemektedir. Akranla-
rından, ailesinden uzaklaşan çocuklar; sosyal 
çevreden izole olup, içine kapanabilmektedir. 
Ekranda fazla uyarana maruz kalan çocukların 
genelinde dikkat eksikliği oluşup, akademik ba-
şarısını olumsuz yönde etkilemektedir. 

Peki, teknoloji hayatımızdan tamamen çıka-
rılmalı mı?

Tabi ki hayır... Teknolojik aletler amacına 
uygun ve kontrollü bir şekilde kullanıldığın-
da ekran bağımlılığı önlenebilmektedir. Ekran 
bağımlısı olmadan teknolojiden faydalanmak 
için dikkat etmemiz gereken hususları şöyle 
özetleyebiliriz. Öncelikle ebeveynlere büyük 
sorumluluk düşmektedir. Çünkü çocuklar, 
ebeveynlerinin söyledikleri yerine yaptıkla-
rını dikkate alırlar. Bunun için ebeveynler rol 

model olmalıdır. Bununla beraber çocuklarla 
farklı etkinlikler planlanıp ilgileri keşfedilebilir. 
Kaliteli zaman geçirmek adına çocuğunuzun 
sevdiği oyunları belirleyip oyun oynayabilirsi-
niz. Çocukların ekranda geçirdiği vakti denet-
lemenizde de fayda var. Bu açıdan teknolojik 
aletler herkese açık alanda kullanılabilir. 

Teknoloji kullanımını sağlıklı hale getirmek 
için, 0-2 yaş arası çocuklar ekrandan uzak tu-
tulmalıdır. Okul öncesi yaş grubunda ekran kul-
lanımı günde 30dk’yı geçmemelidir. İlköğretim 
döneminde bu süre 45 dk, sonrasında 1 saat ve 
lise döneminde 2 saat olarak düzenlenmelidir.

Çocuklarımızın her açıdan sağlıklı gelişi-
mini desteklemek, onları her türlü tehlikeden 
korumak vazifemiz. Ebeveynleri olarak ço-
cuklarımızı ekran bağımlılığından da koruyup, 
sağlıklı gelişimleri için ihtiyaç duydukları ilgi ve 
sevgimizi eksik etmeyelim.

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

46



D
ünyaya gelen her insan yavrusu çok 
özeldir, biri diğerinden farklı ve biricik-
tir. Biz, ailemiz, çocuklarımız, geçmişte 

görmediğimiz atalarımız… Hepimiz aynı soydan  
gelsek dahi hepimizin imkânları, zamanı ve yönü 
birbirinden çok büyük farklılıklar gösterebil-
mektedir. 

Dünyaya geldiği ilk andan itibaren bebeğin en 
temel ihtiyacı bağlanmadır. (Bazen bağımlı ilişki 
kurmakla karıştırılabiliyor.) İnsanların duyusal 
olarak kendi kendine yetmesi gerektiğine dair 
yanlış bir inanış var. Hatta Batı toplumunda, 
çocukları yalnız bırakıp kendi kendilerini sakin-
leştirmeyi öğrendiklerinde daha mutlu olacak-
larına inanılıyordu. 1940’lı yıllarda tabiri caizse 
çocuklara sevgi azar azar veriliyor ve çocuk 
ile anne arasında belli bir mesafe olması ge-
rektiğine inanılıyordu. Böylece çocuklar kendi 
başlarının çaresine bakacak, korkusuz, özgü-
venli, uyumlu, çözümcü, fiziksel bir acısı olma-
dıkça ağlamayan, kendini işe ve oyuna vermiş, 
bir kimseye ya da bir yere karşı büyük bağlılığı 
olmayan bireyler olacaklardı. 

Ancak 1940’li yılların sonuna doğru İngiliz 
Psikanalist John Bowlby (1907-1990) tarafın-
dan ebeveynlerinden ayrılan çocukların ince-
lendiği “Kırk dört çocuk hırsız: Kişilikleri ve 
yaşamları” makalesinin yayınlanması üzerine 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bir rapor yayım-
ladı. Rapora göre yaşamının ilk üç yılında anne 
yoksunluğunun çocukları artan ölçüde fiziksel 
ve ruhsal hastalık riski altına sokuyordu. Bowlby 
araştırmalarının neticesinde, annenin bebeğe 
sadece fiziksel anlamda bakım veren bir nesne-
den ibaret olmadığını, anne ile bebek arasında 
daha derin bir bağ olduğunu ortaya koydu. Bu 
kurama da bağlanma ismini verdi. 

Bağlanma, hayatta kalma ve hayata tutunma 
biçimimizi etkileyen çok önemli bir ilişki stilidir. 
Bağlanmanın şekillendiği ilk yer anne-bebek 
ilişkisidir. Doğduğu andan itibaren anne bebeğin 
stres ve korku tepkilerine ne kadar duyarlı tep-
kiler verirse bağlanma o kadar “güvenli” olur. 
Tutarsız bir şekilde bakım verilen çocuklar 
“kaygılı bağlanma” stiline sahip olurlar. Duygu-
sal tepkilerine cevap verilmeyen adeta görmez-
den gelinen çocuklar da “kaçıngan bağlanma” 
stiline sahip olurlar. 

Bağlanma stillerimizi jenerasyon teorisi 
bağlamında değerlendirelim. Nasıl ki biyolojik 
hastalıklarımız, fiziksel özelliklerimiz, kan gru-
bumuz, saç rengimiz atalarımızdan geliyorsa; 
ruhsal ve karakteristik özelliklerimiz de ataları-
mızın etkisinden çok uzak değil. Buna bağlanma 
stillerimiz de dâhil. Son 100 yılı değerlendirecek 
olursak Jenerasyon Teorisine göre; 1914-1946 
Kurucu Kuşak ,1947-1963 Refah Kuşağı, 1964-
1979 X Kuşağı, 1980-1997 Y Kuşağı , 1998 
Sonrası ise  Z Kuşağı olarak değerlendirilmek-
te. Bu kuşaklar içerisinde savaş görmüş, kıtlık 
görmüş, teknoloji ile yeni tanışmış, refah seviye-
si gittikçe yükselmiş, teknolojinin içine doğmuş 
birbirinden farklı nesilleri sığdırabiliriz. Bu ku-
şakların kimi bize ebeveynlik ederken bizim de 
ebeveyn olma yolundaki gelişimimizi olumlu ya 
da olumsuz etkilemiştir. 

Çocuğuyla insan insana otorite kurmadan bir 
ilişki kurabilmenin yolunu belki kültürel faktör-
lerden beslenerek, ama farkında olup sağlam bir 
süzgeçten geçirerek mümkün olacaktır. Aileler 
kendi ebeveynleri ve hatta ebeveynlerinin de 
nasıl bir süreçten geçtiğini gözlemleyerek ken-
dileri ve çocukları ile sağlıklı, güvenli bir bağlan-
ma ilişkisi geliştirebilirler. 

KUŞAKLAR ARASI 
İletişim Ve Bağlanma

Sosyolog Zeynep SAKARYA
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Şube Müdürlüğü

ENGELLİLER VE 
REHABİLİTASYON

B
irleşmiş Millet-
ler tarafından 
e n g e l l i l e r i n 

toplumsal yaşama 
tam katılımları ve 
diğer bireylerle eşit 
sağlanmalarına iliş-
kin çalışmalar yürü-
tülmüştür. Bu kap-
samda engellilerin 

sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi an-
layabilmek, toplumsal bilinç ve farkındalığın arttı-
rılması için 3 Aralık günü, ‘Uluslararası Engelliler 
Günü’ olarak ilan edilmiştir. Birleşmiş Milletler’in 
1992 yılında almış olduğu karar sonrasında tüm 
dünya genelinde “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” 
olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Ülkemizde “3 Aralık Dünya Engelliler Günü”’n-
de çeşitli etkinlikler düzenlenerek eğitim, sağlık, 
çalışma hayatı gibi alanlarda fırsat eşitliği sağlan-
ması, farklılıklara saygı gösterilmesi, fiziki çevre 
erişim yanında teknoloji ve bilgiye erişimin engelli 
bireyler için ne kadar önemli olduğuna dikkat çe-
kilerek toplumsal farkındalık oluşturulmaya çalı-
şılmaktadır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmet-
ler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren 
Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü-
müzce Ankara ili sınırları içerisinde yaşayan tüm 
engelli vatandaşlara ulaşılması ve hizmetlerimiz 
aracılığı ile engellilerin; sosyal, kültürel, sağlık 
bakımından desteklenmesi, problemlerin çözü-
münde rehberlik edilmesi ve her türlü ihtiyaç-
ların karşılanmasını ilke edinmekteyiz. Bu bağ-
lamda engelli vatandaşlarımız için sosyal hizmet 
ve sosyal yardımlarımıza her geçen gün yenilerini 
ekleyerek hizmet vermeye engelli vatandaşları-
mızın bu zorlu mücadelesinde yanlarında olmaya 
devam ediyoruz. 

Bu bağlamda “3 Aralık Dünya Engelliler Gü-
nü”’nde Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal 
Hizmetler Daire Başkanlığı olarak engelli vatan-
daşlarımızı yalnız bırakmadık. Engelliler Hizmet 
ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yapılan Akülü Te-
kerlekli Sandalye ve Manuel Tekerlekli Sandalye 
Dağıtımı Programı’nda engelli vatandaşlarımızın 
yanlarında olduk. Sayın Halit ÖZDİLEK, BelPa 
A.Ş. Genel Müdürü Ramazan DEĞERLİ ile En-
gelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürü Mehmet 
BAĞDAT’ın katılımıyla gerçekleştirilen program-
da ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımıza sandal-
yeleri teslim edildi. Programa katılamayan engelli 
vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret edilerek önce-
likle Engelliler Günü kutlanıp sandalyeleri teslim 
edildi.

Akülü Tekerlekli Sandalye ve 
Manuel Sandalye Dağıtımı 
Programı

Eğitmen Saime ATKAN  

3 AR ALIK DÜNYA
ENGELLİLER GÜNÜ
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ENGELLİLER VE 
REHABİLİTASYON

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak engelli 
vatandaşlarımızın her alanda yanlarında 
olmayı hedef edinen bir anlayışla hizmetleri-
mizi sürdürmekteyiz. Bu bağlamda Engelli ve 
engelli yakınlarına verilen psikolojik destek 
hizmetimiz yoğun talep gören ve titizlikle sür-
dürülen hizmetlerimiz arasındadır. Engelliler 
ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğümüze baş-
vuran engelli birey ve aileleri psikologlarımız 
tarafından evlerinde ziyaret edilerek ihtiyacı 
olan aile üyelerine gerekli psikolojik destek 
sağlanır. Engelliler ve engelli yakınları, engelli 
psikolojisi konusunda bilgilendirilir, gündelik 
hayatta karşılaşılan stres, uyum problemleri, 
iletişim güçlükleri, kaygı, endişe, korkular, dep-
resyon, kayıp, ölüm vs... gibi konularda engelli 
ve engelli yakınlarına farkındalık ve çözüm 
üretme konusunda destek sağlanması amaç-

lanır. Ayrıca psikologlarımız ihtiyaç duydukları 
zamanlarda danışanlarımızı psikiyatrik tetkik 
ve tedavi amacıyla hastanelerin ilgili bölümüne 
yönlendirir.

Dünya genelinde yaşanan pandemi sürecin-
de üyelerimizin duymuş olduğu kaygı ve stresle 
baş edebilmeleri için alanında uzman klinik psi-
kologlarımız tarafından psikolojik destek hiz-
metimiz yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Engelli birey ve engelli yakınları olarak karşı-
laşmış olduğunuz sıkıntılar ya da psikolojik so-
runlar da profesyonel destek almak isteğinizde 
Belediyemiz tarafından kurulan uzman eki-
bimizle psikolojik destek hizmetimize devam 
ederek sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hiz-
metler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Engelliler 
ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü olarak her 
zaman engelli vatandaşlarımızla empati kurarak 
ihtiyaç duydukları alanları belirleyip bu doğ-
rultuda yeni hizmet alanları oluşturmak ve hiz-
metlerimize yenilerini ekleyerek sosyal hizmet 
ve sosyal yardımlarımızı aralıksız devam etmeyi 
hedefliyoruz. Bu düşünce ve amaçla 08.07.2020 
tarihinde Tekerlekli Sandalye Bakım Onarım 
Atölyesi Müdürlüğümüz tarafından hizmete açıl-
mıştır. Atölyemizde akülü tekerlekli sandalye ve 
manüel tekerlekli sandalye kullanan üyelerin; 
garantisi biten sandalyelerin bakım ve onarımı 
yapılmaktadır. Pandemi döneminde açılan Atöl-
yemiz ilk günden itibaren engelli vatandaşlarımız 
tarafından yoğun ilgi ve taleple karşılanmıştır. 
Engelli birey ve ailelerinin talepleri doğrultusun-
da bugüne kadar 312 adet sandalyenin bakım 
ve onarımı yapılmıştır. Atölyemizde akü bakımı, 
teker bakımı, yağ kontrolü, kömür bakımı, fren 
bakımı, kumanda bakımı, kart temizliği, motor ve 
beyin temizliği, gövde bakımı, kaporta düzeltil-
mesi gibi bakım onarım hizmetleri verilmektedir. 
Hizmetimize herkesin ulaşmasını sağlamak ama-
cıyla Atölyemize gelemeyen engelli vatandaşları-
mızın sandalyelerini, mobil servis aracı ile kendi 
adreslerinde bakım onarımını yapıyoruz. Atöl-
yemizde ve mobil servis aracıyla verilen bakım 
onarım hizmetimiz ücretsiz olarak verilmektedir.

Her zaman engelli vatandaşların yanında ol-
duklarını belirten Sosyal Hizmetler Daire Baş-
kanlığı Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürü 
Mehmet BAĞDAT, “ Ülkemizde ve dünyadaki tün 
engelli bireylerin “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” 
kutlu olsun. Biz empati yaparak engelli vatandaş-
larımızı anlamaya, sorunlarını çözmeye, toplum 
içinde onların seslerini duyurarak her zaman farkın-
dalık yaratmaya çalışmaktayız. Engelliler Günü’nde 
pandemi nedeniyle sosyal mesafeyi koruyarak ve 
tedbirlerimizi alarak  hizmetlerimize devam edi-
yoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal hizmet 
ve yardımlarımız bir gün değil her zaman engelli 
vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Engelli 
vatandaşlarımızda çalışmalarımızla ilgili memnuni-
yetlerini her zaman dile getiriyorlar. Biz her zaman 
onların yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

Belediyemizce 2020 yılı içerisinde ihtiyaç 
sahibi engelli vatandaşlarımıza toplam 50 adet 
akülü tekerlekli sandalye ve 24 adet manuel 
tekerli sandalye desteğinde bulunulmuştur.

Unutmayalım ki engellilik birey ve ailesi için 
zorlu yaşam koşullarını beraberinde getirdiği so-
runlarla baş etmeleri sürecinde bizlere görevler 
düşmektedir. Bu nedenle onların yaşamlarını ko-
laylaştırmak, yılın her günü onları anlamak için 
her gün birlikte çalışmaktan mutluyuz.

Engellilere Psikolojik Destek 
Hizmeti

Tekerlekli Sandalye Bakım 
Onarım Atölyesi
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ENGELLİ BİREYLERİN
Toplum İçinde Yaşadığı Duygular

Uzman
Psikolog Duygu KAYIN AZER

E
ngelli olma; fiziksel veya ruhsal olarak, 
bazen doğuştan bazen de sonradan 
oluşan ve kişilerin yaşam kalitesini 

olumsuz etkileyen bir durumdur. Engelli birey-
lerin yaşadıkları tüm zorlukları, toplum olarak 
mümkün olduğunca kolaylaştırmak hepimizin 
sosyal sorumluluğudur. Engelli birey ve yakın-
larına psikolojik destek veren meslek çalışanla-
rı olarak, temelde üç amacımız vardır. Bunlar; 
engelli bireylerin toplum içinde rahat bir şekilde 
yaşamaları, kendilerini bireysel olarak güçlü his-
setmeleri ve mümkün olduğunca bağımsız yaşa-
yabilmelerini sağlamaktır. Tüm bunları güçlü ve 
kapsayıcı bir şekilde sağlayabilmek için, toplu-
mumuzdaki her bir bireyin teker teker katkısı-
na ihtiyacımız vardır. 
Biz toplumu oluşturan kişiler olarak, engelli 
bireyleri ne kadar içimizden, bizden biri olarak 
benimsersek; onlar da kendilerini o kadar 
topluma ait hissedeceklerdir. Biz fiziksel engeli 
bulunan bir kişinin kimseden yardım isteme-
den istediği yere gidebilmesi için gerekli ortamı 
ne kadar sağlayabilirsek, onlar da kendilerini 
o kadar bağımsız hissedeceklerdir. Biz onların 
engellerini aşabilmeleri için, onları ne kadar 
desteklersek onlar da kendilerini o kadar güçlü 
hissedeceklerdir. Bunu sağlamak her birimizin 
katkıları sayesinde olacaktır.

Engelli bireyler ve yakınlarıyla yaptığımız 
görüşmeler sonucunda, toplumumuzun engelli 
bireyler için son derece yardımcı olmaya istekli 
olduğunu biliyoruz. Fakat iyi niyetle ya da far-
kında olmadan yapılan, ancak engelli birey ve 
yakınlarını içten içe üzen durumlar da olabili-

yor. Toplum içinde farkındalığı arttırmak için, 
engelli birey ve yakınlarını en çok rahatsız 
eden, ancak dile getirmekten de en çok çekin-
dikleri durumları sizlerle paylaşmak istiyorum.

Bunlardan ilki, dışarıya çıktıklarında tüm 
bakışları üzerinde hissetmeleridir. Engelli bir 
bireyle karşılaştığımızda birçoğumuzun istem-
siz olarak bakması, aslında o anda yardıma ih-
tiyacı olup olmadığını sorgulamak için yapılan 
otomatik bir davranıştır. Fakat bu durumun 
başkaları tarafından da sürekli tekrarlanması, 
özellikle çocuklar ve zihinsel engelli bireyler 
başta olmak üzere birçok engelli bireyde “ben 
farklıyım” düşüncesini tetiklemektedir. Bunun 
sonucunda da engelli birey kendisini topluma 
ait hissetmekte daha çok zorlanmaktadır.

İkinci rahatsız edici durum, hiç tanımadıkları 
kişiler tarafından nasıl engelli olduğu sorusuna 
maruz kalmalarıdır. Engelli bireyler ve yakın-
ları bu soru karşısında nezaket gereği kendi-
lerini anlatma zorunluluğu hissetmektedirler. 
Aynı zamanda da özellikle çocuklar ve zihinsel 
engelli bireylerin yanında bu durum konuşulur-
ken, onların mevcut durumunu kötü yönde et-
kilediği için rahatsızlık duymaktadırlar. Engelli 
bireyler ve yakınları, olmasını hiç istemedikleri 
bir durumu sürekli anlatmak zorunda olmala-
rının kendileri için yıpratıcı olduğunu ifade et-
mektedirler.

Son olarak, tam bilgi sahibi olmayan kişilerin, 
kendilerine iyileşmeleri için tavsiyede bulunma-
larından rahatsızlık duyduklarını belirtiyorlar. 
Genellikle engellilik durumu kalıcı bir süreçtir. 
Bu nedenle engelli bireyler bu tavsiyeleri aldık-
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Çocuklar ve zihinsel 
engelli bireyler başta olmak 

üzere birçok engelli bireyde 
“ben farklıyım” düşüncesini 

tetiklemektedir.
Bunun sonucunda da engelli 
birey kendisini topluma ait

hissetmekte daha çok 
zorlanmaktadır.

larında kendilerini çaresiz, engelli yakınları da 
baktıkları kişiyi ihmal ediyormuş gibi hissettik-
lerini belirtmektedirler.

Engelli bireylerin rahatsız olduğu bu durum-
ları mümkün olduğunca ortadan kaldırmak için 
hepimize bir miktar sorumluluk düşmektedir. 
Toplumun bireyleri olarak bizim yapabileceği-
miz en güzel yardım, herkese bir birey olarak 
saygı duymaktır. Kimseyi ötekileştirmeden 
aramıza almaktır. Biz bunları sağladığımız-
da biliyorum ki onlar da hemen özgürleşecek, 
güçleneceklerdir. Buna en güzel örnek, çocuğu 
lösemi hastası olan bir annenin ifadeleridir. 
Pandemi döneminde psikolojik olarak çok ra-
hatladığını söylemişti. Bunun nedeni; herkes 
maske taktığı için, çocuğunun rahatsızlığının 
toplum içinde görünmez olmasıydı. Kimse fark 
etmiyordu, soru sormuyordu, tavsiye vermi-
yordu. Artık çocuğunun yanında hastalığıyla 
ilgili konuşmak zorunda değildi. Çocuğunun da 
toplum içinde daha rahat, daha mutlu olduğu-
nu gözlemleyebiliyordu. Bu bana göre gerçek-
ten çok değerli, kıymetli bir bilgidir. Çünkü biz 
engelli bireyleri yeterince anlayabilirsek, onlar 
için daha kabul gören bir toplum sağlayabilir-
sek; onlar da kendilerini daha bağımsız daha 
mutlu hissedebileceklerdir.
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ENGELLİLER HİZMET VE REHABİLİTASYON MERKEZİ 

DAHİLİ NUMARALAR

TEKERLEKLİ SANDALYE BAKIM ONARIM ATÖLYESİ

GÖRME ENGELLİLER EĞİTİM VE TEKNOLOJİ MERKEZİ

DAHİLİ NUMARALAR

0 (312) 5071001
0 (312) 2733837
0 (312) 2736656
0 (312) 2720588

0 (312) 5074960

0 (312) 5071001
0 (312) 2733837
0 (312) 2736656
0 (312) 2720588

0 (312) 5074960

 
0 (312) 222 94 01
0 (312) 222 94 02

0 (312) 222 94 01
engellilercafe@hotmail.com

engellilercafe@gmail.com

7

Kayıt Ve Bilgi, Sosyal Servis 1

Temizlik- Bakım Onarım 2
Sağlık hizmeti 3

Psiko-sosyal destek hizmeti 4

Fizyoterapi 5
Asansörlü Ulaşım 6

TEL

TEL

TEL

FAX

E-MAIL

FAX

FAX

Kayıt ve bilgi, teknik servis
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YAŞLI HİZMETLERİ VE 
ŞEFKAT EVLERİ
Şube Müdürlüğü

Sosyal Hizmet 
Uzmanı

Aylin KOYUN ER

B
ütün toplumlarda nüfusun bir bölümü 
“yaşlı” olarak nitelendirilir. Yaşlılık insan 
yaşamının son evresidir. Yaşlanma ise do-

ğumdan ölüme kadar devam eden bir süreçtir 
ve evrensel bir nitelik taşır. Yaşam niteliğindeki 
değişimler, gelişmeler ve küreselleşmenin hız ka-
zanmasıyla birlikte dünya nüfusu daha hızlı yaş-
lanıyor. İnsan ömrü uzarken beraberinde artan 
yaşlı nüfus ile birlikte yeni sorunlar ve yeni hizmet 
modelleri karşımıza çıkıyor. Yaşlanma sürecinde 
tüm ülkeler artan ekonomik ve sosyal talepler ile 
yüzleşmek zorunda kalmışlardır. Değişen dünya 
koşulları, gelişen sağlık sistemi, kültürel ve top-
lumsal değişimlerle birlikte yaşlılık ve yaşlılarda 
yaşam memnuniyetine ilişkin hizmetler gündemi 
belirlemeye başlamıştır. Yaşlılık döneminde ihti-
yaçların ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi; 
ekonomik ve sosyal ihtiyaçların karşılanmasında-
ki güçlükler; demans ,alzheimer gibi hastalıkların 
sıklıkla ortaya çıkması gibi nedenlerle bu dönem 
çoğu zaman bireyler için başa çıkılmaz hale gel-
mektedir.

Yaşlılarımızın genel yaşam standartlarının yük-
seltilmesi, yaşam memnuniyetinin arttırılması, 
yaşlılık dönemini  mutlu ve huzurlu geçirmesi, 
yaşamdan zevk alıp aktif olarak yaşama katılma-
sı, beklenti, gereksinim ve isteklerinin karşılan-
ması için Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal 
Hizmetler Daire Başkanlığı Yaşlı Hizmetleri ve 
Şefkat Evleri Şube Müdürlüğü olarak 5 Eylül 
1994 tarihinden itibaren 60 yaş ve üzeri yaşlıla-
rımıza hizmet vermekteyiz. Yaşlılarımızın “Evde 
Bakım Hizmet Modeli” ile tüm ihtiyaçlarını kendi 
evlerinde karşılamaktayız. Merkezimizde verilen 
hizmetler Sosyal hizmet uzmanları tarafından 

değerlendirilip randevu sistemi ile yaşlılarımıza 
sunulmaktadır. Bu kapsamda kıymetli yaşlıları-
mıza sunulan hizmetler: Sosyal inceleme, kurum 
bakımı için arabuluculuk, ev temizliği, psikososyal 
destek hizmetleri, özbakım ve yemek hizmetleri, 
evleri için bakım onarım hizmetleri ve sosyal ak-
tivitelerdir.

Yaşlılarımızın yaşamdan sağladıkları doyum 
düzeyi, yaşamdan zevk alması, yaşam sevincinin 
devam etmesi onlar için hazırlanan dış koşulla-
ra da bağlıdır. Önemli olan bireylerin yaşamını 
günlük yaşam koşullarına göre düzenlenmesi, 
hayattan kopmadan geleceğe yönelik toplumsal 
ilişkiler kurması ve yaşamını sosyal faaliyetlerle 
renklendirmesidir. Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Yaşlı Hizmetle-
ri ve Şefkat Evleri Şube Müdürlüğü olarak 18-24 
Mart “Yaşlılar Haftası sebebiyle ‘Gölgesinde 
Hayat Bulduğumuz Çınarlarımıza’ sahip çıkarak 
her türlü beklenti, gereksinim, istek ve dileklerin-
de hizmet ve aktivitelerimizle yanlarında olmaya 
çalıştık.

Gölgesinde Hayat Bulduğumuz Çınarların 

18-24 Mart Yaşlılar Haftası Kutlu Olsun
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Bu yıla kadar olan Yaşlılar Haftası kutlama prog-
ramımızda Mustafa Kemal ATATÜRK’ü Saygı ve 
Sevgiyle anma amaçlı Anıtkabir ziyaretleri, yaşlı-
larımızdan oluşan koromuzla müzik eğlence prog-
ramı, yaz tatili için (Akçay-Akçakoca) kamp çeki-
lişleri, Ankara içi ve Ankara dışı geziler,kahvaltı 
ve yemek programları,ağaç dikme etkinlikleri ve 
pilot proje uygulamalarımızla kıymetli yaşlıları-
mıza hizmet sunmak amaçlı Belediyemiz olarak 
kutsal görevler üstlendik.

Dünyamız da ve ülkemizde görülen Kovid-19 
salgını kapsamında maalesef bu yıl 18-24 mart 
Yaşlılar Haftamızı aynı coşkuyla kutlayamamanın 
derin üzüntüsü içerisindeyiz. Belediyemiz Yaşlı 
Hizmet Merkezi olarak tüm yaşlılarımızın sağlı-
ğını düşünmek bizim için her şeyden önemli gelir. 
Uzaktan da olsa Yaşlılar Hizmet Merkezi olarak 
kıymetli yaşlılarımızı arayıp bu değerli haftayı 
kutlayıp her zaman, her koşulda yanlarında oldu-
ğumuzu hissettirmenin mutluluğunu yaşadık.

Hayatlarında bir hatıra oluşturmak amacıyla 
çıktığımız bu yolda, kıymetli yaşlılarımızın ellerin-
den öpüyor ve “Yaşlılar Haftası”nı en içten dilek-
lerimizle kutluyor, her birini saygıyla ve sevgiyle 
selamlıyoruz.
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AYAĞIM SICAK
KARNIM TOK
(Barınma Evi’nde kalan vatandaşımız)

Ropörtaj:
Sosyal Hizmet Uzmanı Erhan SÖKÜK

Merhabalar, kendinizi kısaca tanıtır 
mısınız?

İsmim Osman. 1959 Ankara Kalecik 
doğumluyum. Doğma büyüme buralardayım, 
yani Ankara’da.  İlkokulu bitirir bitirmez sanır-
sam 1972’deydi, 13 yaşında falandım. Sanayide 
işe girdim. Askere gidene kadar orada çalıştım. 
Sonra askere gittim dönüşte de burada, EGO’da 
işe başladım ve 2000 yılında buradan emekli 
oldum. Evliyim, biri bekâr diğeri evli olmak 
üzere 2 kızım var.

Hala evlisiniz yani? Peki Osman Bey, evli olma-
nıza rağmen neden sokaklarda yaşamak duru-
munda kaldınız, sizi sokakta yaşamak zorunda 
bırakan sebepler neler oldu?

Ailevi sebeplerden dolayı demek benim için 
kolay bir cevap olacak. Fakat sanırım sizin için 
yeterli olmayacak bu cevap.

Elbette, ancak özel sebeplerinizi burada paylaş-
mayabilirsiniz.

 Şöyle ifade edeyim. Eşim ile çok güzel devam 
eden bir evliliğimiz vardı. Düşünün, ben şu an 
62 yaşındayım ve bugüne kadar kötü giden bir 
şey olmamıştı ama içeriğini çok anlatamayaca-
ğım bazı sebeplerden dolayı bu hale düştüm di-
yebilirim. Belki burada eşimle problem olmasına 
ve evsiz kalmama rağmen neden evliyim soru-
sunun cevabını vermem daha açıklayıcı olacak-
tır. Ben eşimden resmi olarak ayrılmadım çünkü 
eşimin ciddi sağlık problemleri var, benim emek-
lilik sigortamdan faydalansın istedim. Kendisinin 
haberi olmasa da kızım vasıtası ile maaşımın bir 
kısmını da onun hastane masraflarına yardımcı 
oluyorum. Her ne kadar bizim problemlerimiz 
olsa da neticede çocuklarımın annesi. Kendisi 

resmi olarak boşanmak isteyene kadar bu böyle 
devam edecek.

Osman Bey, ne kadar zamandır sokaklarda ya-
şıyorsunuz, bizden (Barınma Evi Hizmetimizden) 
nasıl haberiniz oldu,  bu süreci anlatabilir misiniz?

Yaklaşık 5 aydır sokaklarda yaşıyorum. 
Ailemle sorunlar yaşamaya başlayıp evden 
çıkınca Sincan metro istasyonunun merdivenle-
rinde kaldım. Çünkü orası ilk etapta güvenli geldi 
bana.  Oranın güvenlik görevlileri gördü, acıdı-
lar ve burayı aradılar. Ben evet, Ankara’daydım 
hatta 18 yıl Ankara Büyükşehir Belediyesinde 
EGO’da çalıştım ama buraların varlığından hiç 
haberim yoktu. Başıma daha önce hiç böyle bir 
şey gelmedi ki, nereden bileyim. Düzenli bir aile 
hayatım vardı. Ama hayat işte, demek ki henüz 
hikâyem bitmemişti. Neyse, güvenlikler arayın-
ca sizi (Barınma Evi için Belediyeyi), hemen bir 
ekip geldi. Sağ olsunlar ilgilendiler ve hemen 
beni Ulus’ta, kalenin orda bir yere yerleştir-
diler. Tabi sonradan öğrendim orası Barınma 
Eviymiş, böyle benim gibi sokakta kalanların 
kaldığı yer. Orada bir müddet kaldım, kaldığım 
sürede özellikle idarecisi ilk geldiğim andan iti-
baren çok ilgilendi. Hemen Huzurevi başvuru-
mu takip etmeye başladı, Belediyeden uzman 
çağırdı, uzman görüştü, huzurevine bir an önce 
yerleşmem için uygun yönlendirmelerini yaptı.    
Burada kalma sürem dolunca mecburen çıkarıl-
dım. Daha sonra hastanelerin acil servislerinde, 
yine metro altlarında kaldım. Ama soğuk tabii ki 
hava, yiyecek içecek, kişisel bakımı yapacak bir 
yer yok. Hani artık, Barınma Evi’nin varlığını bi-
liyorum ya tekrar başvuru yaptım sağ olsunlar 
aynı gün yine aldılar beni. Bu sefer de Dışkapı 
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Barınma Evine yerleştim, o gün bugündür de 
buradayım.

Burada kalmaktan, burada ki hizmetlerden, 
personelin size karşı olan tutumundan memnun 
musunuz? 

Allah razı olsun sizlerden, burada çalışan 
mutfak görevlisinden temizlikçisine, güvenlik 
görevlisinden oda görevlisine. Hepsi çok say-
gılılar, zaten bana da Osman amca diye hitap 
ediyorlar. Bir de sadece bana değil bu saygı, bu-
radaki herkese. Ben görüyorum. Onların hepsi 
benim oğlum kızım gibi. Hizmetlere gelince 
de, çok memnunum. Çamaşırım yıkanıyor, 
banyomu ne zaman istersem yapabiliyorum, 
saç tıraşım gelince berber çağırıyorlar. Odala-
rımız temizleniyor, her gün dezenfekte ediyor-
lar. Karnım doyuyor. Çayımıza varana kadar, 
kahvaltımıza varana kadar her şeyi veriyorlar. 
Böreğinden simidine, salamından yumurtasına, 
balı, sütü yoğurdu tatlısı… Daha ne sayayım, her 
şey var. Hem de öyle az da değil. Yani doymayın-
ca gidip rahatlıkla tekrar isteyebiliyorum, sıklık-
la da kendileri söylüyor, “doymayan varsa gelip 
alabilir” diye. Kısaca ayağım sıcak, karnım tok. 
Çok şükür!

Aslında ben şunu da söylemek istiyorum. Tabi 
bunları söyleyince herkes gelsin buraları görsün 
buralarda kalsın anlamına gelmesin.(Gülüyor…) 
İnşallah kimse benim gibi bu durumlara düşme-
sin, evsiz, sokakta yaşamak zorunda kalmasın 
ancak buraların da yokluğunu göstermesin. Ben 
ölmüştüm yani buralar olmasa, gerçekten bu 
böyle. Çok çaresizdim. Hem psikolojik olarak da 
iyi değildim. Sokakta kalmak zorunda olduğum 
zaman bana saldırmak isteyenler, beni rahatsız 
eden kişiler oldu. Belki sürekli yaşamak zorunda 
olsaydım para için vs. bana zarar verebilirlerdi. 
O yüzden ben hep dua ediyorum sizlere, bura-
ların varlığına. Eskiler hastaneler için derlerdi, 
belki siz de bilirsiniz. “Allah hastanelere düşürme-
sin ama hastanelerinde yokluğunu göstermesin” 
diye. Ben bu duayı Barınma Evi için de söylemek 
istiyorum.

Allah buraya muhtaç etmesin, muhtaç edecek 
duruma da düşürmesin ama buraların yokluğu-
nu da göstermesin!

Ben de son sorumu Osman Amca diye hitap 
ederek sorayım o zaman. (beraberce gülüyoruz.) 
Osman amca, siz sokakta yaşayan vatandaşlar ile 
ilgili çalışan bir devlet görevlisi olsaydınız, durumu 
sizin gibi olan vatandaşlar ile alakalı neler yapar-
dınız?

Kısaca sizin yaptıklarınızı yapardım sanırım. 
Ama şöyle bir durumda var. Burada çok çeşitli 
yaşlardan insanlarda kalıyor. Görüyorum gen-
cecik çocuklar var. Üzülüyorum onlar adına. 
Hadi biz artık yaşamın son demlerindeyiz. Yü-
kümüzü aldık bu dünyadan. İyi kötü bir emekli 
maaşım var. Ama onların belli ki böyle durumu 
da yok, işleri yok. Belki onlar için kalıcı çözüm-
ler üretebilirdim. Yani bu durumda olanlar var 
ve çalışmak istiyorlarsa Belediye’de iş vermek 
isterdim. İş çok önemli evladım. Yani bir işi olsa 
buralarda yaşamak, kalmak istemezler, belki bir 
eşleri, aile hayatları da olurdu. Kısacası onlar 
için kalıcı, bir daha buralara ihtiyacı olmayacağı 
çözümler üretmek isterdim.

Osman amca, çok teşekkür ederiz. Umarız aile-
nizle olan sorunlarınız bir an önce çözülür, çözül-
mese bile biz biliyoruz ki bir huzurevi başvurunuz 
var bizim de takip ettiğimiz. Yakın zamanda ne-
ticeleneceğini umuyoruz. İnşallah sizin de rahat 
edeceğiniz ve şimdilik kalıcı çözüm olarak gördü-
ğümüz bu yere yerleştirmenizi yaparız. 

Teşekkür ederim evladım. İnşallah diyelim. 
Tekrar her şey için sizin vasıtanızla, Büyükşe-
hir Belediye Başkanımız Mansur YAVAŞ başta 
olmak üzere bu imkânı bize sağlayan, bizim kah-
rımızı çeken çalışanlara teşekkür ediyorum.
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