




Değerli hemşerilerim;

Sosyal hizmetler denilince insancıl duygularla her-

hangi bir karşılık aramaksızın yapılan yardımlar akla 

gelir. Sosyal devlet anlayışı ile Ankara Büyükşehir 

Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca siz 

değerli hemşerilerimiz için hizmetlerimiz devam et-

mektedir.

Sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar, insanlık tarihi 

boyunca yoksulluk ve diğer sosyo ekonomik sorun 

ve ihtiyaçlarla var olmuştur. Bu hizmet ve yardımların 

niteliği, kapsamı, yöntemi, kurumsal yapısı ve finans-

manı zaman içerisinde farklılık gösterse bile yüzyıllar-

dır toplum ve devlet yaşamının en önemli konularını 

teşkil etmiştir.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile, iyilik hastalıktan 

daha bulaşıcıdır diyerek Ankara’da sıkıntısı olup da 

ulaşamadığımız hiç kimse kalmasın diye çabalıyoruz. 

Bizim belediyecilik anlayışımız ve en büyük he-

defimiz, hiçbir çocuğun boynunun bükük kalmama-

sı ve eğitimlerinden mahrum olmaması ve hiç kim-

senin yatağa aç girmemesidir.

Çocuk, genç, yetişkin, engelli, yaşlı tüm vatandaşla-

rımıza sosyal hizmetleri ulaştırarak yaşam kalitelerini 

yükseltmek için çalışmalar yapan Sosyal Hizmetler 

Dairesi Başkanlığının hizmetlerini bültenimiz ile du-

yurarak daha fazla vatandaşımızın bu hizmetlerden 

faydalanmasını istiyoruz.

Güzel yarınlar için daha çok çalışmaya da devam 

edeceğiz. Bu umut dolu duygularla dergimizin altıncı 

sayısını sizlere sunmaktan mutluluk duyuyor, keyifli 

okumalar ve sağlıklı günler diliyoruz.
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Büyükşehir Belediyesi, ko-
ronavirüs salgını ile müca-
delesini 7/24 sürdürürken 

sosyal belediyecilik anlayışı doğrultu-
sunda hizmet vermeye devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 
Yavaş, geçtiğimiz yıllarda üniversite kampüsle-
rinde başlattığı ücretsiz sıcak çorba dağıtımı hiz-
metini pandemi sürecinde hastanelere taşıdı.

Sabah 06.30-07.00 arası başlayan dağıtımı-
mız saat 10.00’a kadar sürmektedir. Hafta içi 
günlük ortalama 750 kişilik olmak üzere dağıtı-
mımız devam etmektedir.

Vatandaşın ilgisi oldukça büyük, güne sağ-
lıklı öğün ile başlamaları için Sosyal Hizmetler 
Dairesi Başkanlığı aralıksız çalışmalarına devam 
edecek…

Yolunuz düşerse çorba ikramımızdan lütfen, 
isteyiniz...

SOSYAL YARDIMLAR 
PLANLAMA VE KOORDİNASYON
Şube Müdürlüğü

Melike KOLÇAKEğitmen

         ÇORBA İKRAMIMIZ 
    ARALIKSIZ  DEVAM 
  EDİYOR

ÇORBA DAĞITIM NOKTALARI
• Şehir Hastaneleri
• Hacettepe Hastanesi
• Gata Hastanesi
• Gazi Üniversitesi
• Hacettepe Üniversitesi (Beytepe 
        Kampüsü)
• Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Esenboğa 
        Kampüsü)
• Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
        (Etlik Kampüsü)
• İvedik OSB
• Ostim OSB
• Şaşmaz OSB

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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1. Sosyal yardımlarımızdan ne zamandan beri 
faydalanıyorsunuz? 

2020 yılından itibaren Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’nin sosyal yardımlarından faydalan-
maktayım.

2. Kaydınızı yaptırma sürecinde zorluk yaşadı-
nız mı ?

Zorluk yaşamadım, öncelikle Alo 153’ü 
aradım, oradaki görüşme ile 0312 507 37 00 
numaralı telefona yönlendirildim. Oradaki 
görüşme ile görevli arkadaş kaydımı oluştur-
du ve çok kısa sürede tarafıma yardımlarım 
gelmeye başladı.

3. Sosyal yardımlarımız beklentilerinizi karşıla-
makta mıdır?

Elbette, özellikle pandemi sürecinde eşimin 
işini kaybetmesiyle yaşadığımız maddi yükümüz 
arttı ve gelen yardımlar ile kendimizi daha güçlü 
hissetmemizi sağladı. Başkent Kart yardımı 
ile istediğimiz marketten istediğimiz ürünü 
seçerek alışverişimizi yapabildik.

4. Sosyal yardımlarımızın tarafınıza ulaşması 
noktasında sorun yaşıyor musunuz?

Herhangi bir sorun yaşamadık. Başkent Kart 
yardımımız tarafımıza ulaşmadan önce, hangi 
gün geleceği ile ilgili bilgi telefonumuza gelen 
kısa mesaj ile bize bildirildi ve bizden istenen 
ikametgâh belgesi ile gelen görevliden kartımızı 
teslim aldık.

5. Bizlere iletmek istediğiniz bir şey var mıdır?

Bizlere verdiğiniz destekten ötürü Allah 
sizden razı olsun, Başkanımız Sayın Mansur Ya-
vaş’ın çalışmalarını ilgiyle takip etmekteyiz.

SOSYAL YARDIMLARSOSYAL YARDIMLAR
RöportajRöportaj

Melike KOLÇAKRöportajı
Düzenleyen

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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Son Doğal Gaz 
ÖDEMESi	YAPILDI

Melike KOLÇAK  Eğitmen

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 
sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, 
sosyal yardım alan 203 bin 626 ailenin Başkent 
Kartlarına 500’er TL olmak üzere toplamda 101 
milyon 813 bin TL doğal gaz ödemesinin yatırıl-
dığını duyurdu.

A 
nkara Büyükşehir Belediyesi sosyal be-
lediyecilik anlayışı doğrultusunda Baş-
kent’te ihtiyaç sahibi vatandaşlara doğal 

gaz desteği uygulamasını başlattı. 203 bin 626 

ailenin Başkent Kartlarına 500’er TL’lik 3’üncü 

doğal gaz ödemesinin yapıldığını sosyal medya 

hesapları üzerinden duyuran Büyükşehir Be-

lediye Başkanı Mansur Yavaş, “Hiçbir çocuk 

üşümesin, ekonomik kriz ailelerimizi soğuğa 

mahkum etmesin diye çalışıyoruz” dedi.

      
Bu kapsamda artan enerji maliyetleri nedeniyle 
Başkent’te yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin eko-
nomisine destek olmak amacıyla kasım ayında 

başlatılan doğal gaz desteğinin 3’üncü ödemesi 

de gerçekleştirildi.

Devam eden güncel yardımlardan

faydalanabilmek için ;

0312 322 11 33 ve 

0312 507 37 00 ‘dan

bizlere ulaşabilirsiniz.

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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Melike KOLÇAK  Eğitmen

S
osyal yardımları çeşitlendiren Büyükşehir 
Belediyesi geçtiğimiz günlerde Başkentli 
çocukların sağlıklı beslenebilmesi ama-

cıyla yeni bir destek uygulamasını daha hayata 
geçirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Baş-
kanımız Mansur Yavaş’tan sosyal belediyecilik 
kapsamında sosyal yardım alan 240 bin 792 
ailemizin Başkent Kartları’na ocak ayı itibarıyle 
her ay sağlanacak kişi başı 100 TL olmak üzere 
toplam 24.079.200 TL’lik et ve et ürünlerinde 
kullanabilecekleri destekleri yatırıldı.

Başkanımız ‘Hiç kimse yatağa aç girmesin, 
tüm çocuklarımız hak ettikleri gibi sağlıklı bes-
lenebilsin’ diye desteğini dile getirdi.

Sosyal Belediyecilik 
Kapsamında Vatandaşımıza

ET DESTEĞi

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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S
osyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal 

Yardımlar Planlama ve Koordinasyon Şube 

Müdürlüğü olarak Başkanımızın sizlere 

olan desteklerini yerine getirmeye devam ede-

ceğiz. 

Bu kapsamda Başkent Kart aracılığıyla va-

tandaşımıza gıda, gaz, kömür, ekmek ve giysi 

desteği sağlamaya devam ediyoruz. Bunun 

yanında üreticiye destek kampanyamız ile va-

tandaşa limon desteğimizi sağladık.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mersin Bü-

yükşehir Belediyesi tarafından Mersinli limon 

üreticilerine destek olmak amacıyla satın alınan 

limonları, ücretsiz olarak başkentte sosyal 

yardım alan 12 bin aileye 25 ton limon, 25 ilçe-

mize ulaştırdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “İyilik Bulaşı-

cıdır” sloganı ile sadece Başkent’te değil Türkiye 

genelinde de yerli üreticilere yönelik kampan-

yalara destek veriyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 

Yavaş, “Mersinli üreticilerimizden alacağımız 

limonları ihtiyaç sahibi ailelerimizle buluştura-

cağız. Biliyoruz ki kalkınma yolunda atacağımız 

en büyük adım üretimden geçiyor. Yalnızca An-

kara’da değil her yerde ve her koşulda çiftçile-

rimizin yanındayız’’ sözleriyle üreticilere destek 

verdi.

Vatandaşa Katkı Kampanyası

ÜRETiCiYE
DESTEK 

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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A
nkara Büyükşehir Belediyesi öğrenci 
dostu uygulamalarına bir yenisini daha 
ekliyor. Sosyal yardım alıp ilkokula giden 

2 bin 166 öğrencinin aralık ayı servis ücreti için 
çalışmalar tamamlanmış olup  ailelere destekle-
rin yapıldığı duyuruldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 
sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı pay-
laşımda, “21. yüzyılda bilgiye erişemeyen hiçbir 
evladımız kalmasın istiyoruz. Ailesinin eko-
nomik durumu uygun olmayan 2166 çocuğu-
muzun aralık ayı servis ücretini karşıladık. Bu 
ülkenin geleceği sizlersiniz, daima elinizden tu-
tacağım” ifadelerini kullandı.

İki yıl önce pilot bölge olarak Keçiören,  
Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde öğrenim 
gören sosyal yardım alan ailelerin çocukları-
nın okul servis ücretini karşılayan Büyükşehir 
Belediyesi, bu yıl ise Ankara genelinde bin 954 
ailenin ilkokula giden 2 bin 166 çocuğu için 
aralık ayına ait toplam 615 bin 952 TL tutarın-
daki servis ücretini banka hesap numaralarına 
yatırdı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, okullar 
tatil olana kadar her ay düzenli olarak sosyal 
yardım alan ailelerin çocuklarının servis ücretini 
karşılayacak.

Ailelere 
SERViS DESTEĞi

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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T
ürkiye’de	 bir	 ilki	 gerçekleştiren	Ankara	
Büyükşehir	 Belediyesi,	 	 eğitimde	 fırsat	
eşitliğini	 sağlamak	 amacıyla	 hayata	

geçirilen	 Başkent’te	 özellikle	 köylerde	 aynı	
zamanda	 kırsal	 mahallelerde	 öğrenim	 gören	
öğrenciler	 ve	 tüm	 vatandaşların	 yararlandı-
ğı	 ücretsiz	Wİ-Fİ	 hizmetini	 bu	 yıl	 da	 ücretsiz	
olarak	sunmaya	devam	etmektedir.	Başkent’te 
‘öğrenci	dostu’	projeleriyle öğrencilerin hayatı-
nı kolaylaştıran Başkan Yavaş “Ankara sadece 
merkez ilçelerden ibaret değildir. Merkez ilçeler 
kadar köy ve beldeler de büyük öneme sahiptir 
ve bu bölgelerde yaşayan kişilerin mağduriyet 
yaşaması söz konusu olamaz” diye belirtmiştir. 
Aynı zamanda “Sizin	gözlerinizdeki	ışıkta,	gele-
ceğimizin	umudu	var.	Ömrüm	yettiği	müddet-
çe	eğitiminizden	geri	kalmamanız	için	elimden	
geleni	 yapacağım”	 diyen	 Başkan	 Yavaş	 söz	
verdiği	gibi	928	köye	ücretsiz	internet	hizmeti	
altyapı	 çalışmalarını	 tamamlayarak	 hizmete	
açtı.	Her çocuk, tertemiz hayalleri, pırıl pırıl fi-
kirleriyle toplumların geleceğidir. 

Her bir çocuğun eğitim, sağlık, beslenme, 
yaşama gibi temel hakları vardır. Devletlerin en 

büyük görevi ise çocuklara bu olanakları sağla-
maktır. Ulu Önderimizin dediği gibi: “Çocuklar 
geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimiz-
dir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak 
yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir.” Tam 
da bu konuda, bugün bilim bizleri çocuklarımı-
zın yeteneklerini ortaya çıkarmada rol almaya, 
istek ve dileklerini özgürce dile getirmelerine 
olanak sağlamaya davet etmektedir. 

Ankara	 Büyükşehir	 Belediyesi	 Sosyal	 Hiz-
metler	 Dairesi	 Başkanlığı	 çocukları	 eğitime	
teşvik	etmek	ve	kendilerini	keşfetme	süreçle-
rinde	onlara	destek	olmak	için	taşımalı	sistem-
le	zor	şartlarda	okula	giden	928	köy	içerisinde	
yoğun	internet	kullanan	Kızılcahamam	Semer	
Köyü’ndeki	çocukları	ödüllendirdi.

SOSYAL VE İDARİ İŞLER
Şube Müdürlüğü

Diyetisyen Ayşe KARACA  

Büyükşehir Belediyesinden 
Çocukların Yüzünü Gülümseten Hediyeler

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Sayın 
Adnan TATLISU ve Şube Müdürlerinin katılım-
ları ile tablet, bot, kaban, kitap ve hijyen seti 
öğrencilere takdim edildi.Öğrencilerin ve köy 
halkının yoğun sevgisi ve ilgisi ile karşılaşıldı. Öğ-
rencilerin, aldıkları hediye paketlerini açarken 
sevinçleri görülmeye değerdi. Çocuklar aldıkları 
hediyeler için “Mansur dede sana çok teşekkür 
ederiz’’ dediler. Bot ve kabanlar, Daire Başkanı 
ve Şube Müdürleri tarafından minik çocukla-
ra giydirilirken, renkli görüntüler ortaya çıktı. 
Hediyeleri dağıtan Sosyal Hizmetler Dairesi 
Başkanı ve Şube Müdürleri ise öğrencilerin he-
yecanına ortak oldukları için mutluluk duyduk-
larını, çocukların yüreklerine dokunarak onlara 
mutlu bir an yaşatmak istediklerini belirttiler. 

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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Tekniker Kutay ÇİFÇİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin 
derslerine daha fazla zaman ayırmaları-
na imkân vermek ve bütçelerine destek 

olmak amacıyla ücretsiz olarak faaliyet göste-
ren giysi yıkama merkezlerine bir yenisini daha 
ekledi. Etlik Osmanlı İş Merkezinde Sosyal Hiz-
metler Dairesi Başkanı Sayın Adnan TATLISU ve 
Şube Müdürlerinin katılımları ile açılışı yapılan 
giysi yıkama merkezi ziyaretçilerini ağırlama-
yı bekliyor.  Sosyal	 Hizmetler	 Dairesi	 Başkanı	
Adnan	TATLISU,	“Ankara	Büyükşehir	Belediye	
Başkanı	 Mansur	 YAVAŞ’ın	 kent	 yönetiminde	
hayata	geçirdiği	‘eşit	hizmet’	anlayışı	doğrultu-
sunda	toplumun	her	kesimine	hizmet	götürme-
ye	 çalıştıklarını	 ve	 vatandaşların	 ekonomisine	
destek	olmayı	amaçladıklarını’’	belirtti.	Başkan	
aynı	zamanda	“Başkent’te	 ‘öğrenci	dostu’	pro-
jelere	imza	atan	Sayın	Başkanımız	Mansur	YA-
VAŞ’ın	 öncülüğünde	 sosyal	 belediyecilik	 anla-
yışıyla	son	açılan	merkezle	birlikte	öğrencilere	
hizmet	 veren	merkez	 sayımız	 dörde	 çıkmıştır.	
Bundan	 sonraki	 süreçte	 de	 imkânlarımız	 doğ-
rultusunda	 Ankara’da	 okuyan	 öğrencilerin	
hayatlarını	 kolaylaştırmaya	 ve	 öğrencilerden	
gelen	 talepleri	 çözüme	 kavuşturmaya	 devam	
edeceğiz’’	diye	belirtti.	Öğrenci kenti olan Baş-
kent’te Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal 
Hizmetler Dairesi Başkanlığı yurtta kalan ya 
da evinde çamaşır yıkama imkânı olmayan öğ-
rencilerin hayatlarını kolaylaştırmak için  “Giysi 
Yıkama Merkezleri”nde ücretsiz giysi yıkama ve 
ütü hizmeti vermeye devam ediyor.

Etlik, Mamak, Kurtuluş, Beşevler’de bulunan 
Giysi Yıkama Merkezleri resmi tatiller hariç 
yaz-kış haftanın her günü mesai saatleri ara-

sında hizmet veriyor. Öğrenciler hiçbir ücret 
ödemeden ve herhangi bir temizlik malzeme-
si getirmeden çamaşırlarını görevlilere yıkatıp 
ütületebiliyorlar. Giysi	Yıkama	Merkezlerinden	
sadece	öğrenciler	değil	engelli,	yaşlı	vatandaş-
lar	da	yararlanabilmektedir.	

Büyükşehir	 Belediyesinden	 	 giysi	 	 yıkama		
hizmeti	 alabilmek	 için	 öğrencilerin;	 öğrenci	
kimlik	kartı	fotokopisi,	nüfus	cüzdanı	fotokopi-
si,	öğrenci	belgesi,	yurt	belgesi	ya	da	kira	kont-
ratı	 fotokopisi	 ile	 2	 adet	 fotoğrafla	merkezle-
re	 başvurması	 gerekiyor.	 Engelli vatandaşlar; 
engelli raporu fotokopisi,   nüfus cüzdanı fotoko-
pisi, 2 adet fotoğrafla başvurabilirler, yaşlı vatan-
daşlar ise nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğ-
raf ve ikametgâh belgesi ile başvuruda bulunup 
merkezin imkânlarından yararlanabilirler.

GiYSi YIKAMAGiYSi YIKAMA
MERKEZiMERKEZi

Yeni

Hizmete Açıldı

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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GiYSi YIKAMA MERKEZLERi
MERKEZ ADRES

BAHÇELİEVLER GİYSİ YIKAMA MERKEZİ 
1. Cadde 7. Sokak No: 12/A Beşevler / ANKARA 
Tel: (0312) 222 81 85

KURTULUŞ GİYSİ YIKAMA MERKEZİ
Cemal Gürsel Caddesi Ozanlar Sokak No: 6/10 
Çankaya / ANKARA Tel: (0312) 431 28 38

ARAPLAR GİYSİ YIKAMA MERKEZİ
Araplar Mahallesi 1339/6 Sokak. No: 23/F 
Büyükşehir Toplu Konutları Araplar / Mamak 
ANKARA (Aile Yaşam Merkezi içi)

OSMANLI İŞ MERKEZİ GİYSİ YIKAMA 
MERKEZİ

Etlik Mahallesi Etlik Caddesi No: 103 Osmanlı İş 
Merkezi içi Etlik / Keçiören / ANKARA (Alt kat)

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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yüzeyini artırarak besinlerin kana geçişini kolay-
laştırır. Çölyak hastalığındagluten adlı proteine 
karşı gelişen iltihabi süreç sonucunda vücudun 
geliştirdiği antikor nedeniyle vücut kendi doku-
larına zarar vermeye başlar bunun sonucunda 
ince bağırsak iç yüzeyi ve villuslar zarar görür.  
Bağırsak mukozasındaki bu değişiklikler besin 
maddelerinin sindirimini ve emilimini olumsuz 
etkiler. Kan yapımında görev alan demir, B12 
ve folik asit gibi vitaminlerin de emilimi bozulur. 
Çölyak hastalığının belirti ve bulguları, ortaya 
çıkış zamanı kişiden kişiye değişkenlik gösterir. 
Çocuklarda genellikle gluten içeren tahılların 
diyete eklenmesiyle erken yaşta belirtiler baş-
lamaktadır. Çoğunlukla kusma, ağırlık kaybı, 
iştahsızlık büyüme ve gelişmede yavaşlama, 
sulu diyare, karında şişlik, kabızlık, boy kısalığı, 
açıklanamayan demir eksikliği anemisi, vitamin- 
mineral eksikliği, geç ergenlik, emilim bozuklu-
ğu, sindirim sistemi problemleri gibi belirtiler 
gösterir. Aynı zamanda dikkat eksikliği/hiperak-
tivite, öğrenme güçlükleri, baş ağrısı, kas koordi-
nasyon eksikliği ve epilepsi nöbeti gibi nörolojik 
belirtiler de görülebilir. Özellikle tanı almayan 
veya glutensiz diyete uyum göstermeyen çölyak 
hastaları çeşitli komplikasyonlarla karşı karşıya 
kalmaktadır. İlerleyen aylarda ve yıllarda hasta-
lığa bağlı anemi, Tip1 diyabet,  tiroid hastalıkları, 
karaciğer hastalıkları, kemik ve kalsiyum meta-
bolizması bozuklukları, laktaz eksikliği, böbrek 
hastalıkları ve psikolojik bozukluklar gibi çok 
çeşitli hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden 
çölyak hastalığında tanı ve beslenme tedavisi 
çok önemlidir. Çölyak tanısı konulan hastalar 
mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde, doktor 
ve diyetisyen/beslenme uzmanından yardım al-
malıdır.

Çocuklarda 

ÇÖLYAK HASTALIĞI VE 
BESLENME TEDAViSi 

Çölyak hastalığı; genetik olarak yatkınlı-
ğı olan bireylerde, başlıca buğdaydaki 
gluten ve arpa, çavdar, yulaf gibi tahıllar-

daki gluten benzeri diğer tahıl proteinlerine karşı 
kalıcı intolerans olarak gelişen ince bağırsak 
hastalığıdır.Gluten iki ana protein olan gliadin ve 
gluteninden oluşmaktadır. Çölyak hastalığı ile 
ilişkili olan protein gliadindir. Günümüzde yaşam 
boyu süren hastalıkların en sık karşılaşılanların-
dan biri olarak kabul edilmektedir. Çölyak has-
talığı daha önceleri sıklıkla çocuklarda gözlenen 
bir hastalık olarak bilinmekteydi. Ancak son 
birkaç yıldır çölyak hastalığının yetişkinlerde 
çocuklardan daha yaygın olduğu ve çok çeşitli 
klinik bulgularla her yaşta görülebileceği belir-
tilmiştir. Çölyak hastalığı tüm dünyada giderek 
artmaktadır.Ülkemizde hastalığın görülme 
sıklığı beslenmede buğdayın önemli yer tuttuğu 
bölgelerde artmıştır.Çölyak hastalığının nedeni 
tam olarak bilinmemekle birlikte bağışıklık 
sistemi, genetik ve çevresel faktörler hastalığın 
gelişmesinde rol oynamaktadır. Hastalığın geliş-
mesinde rol oynadığı düşünülen diğer etmenler, 
gliadin ile benzer aminoasit dizilimine sahip olan 
bazı virüs ve mantar enfeksiyonları, anne sütü ile 
beslenme süresi, glutene başlama zamanı, sigara 
kullanımı ve gıda katkı maddeleridir. Çölyak 
hastalığı, ince bağırsakta iltihaplanmayla belirti 
verir. Bağışıklık sistemi glutene karşı anormal bir 
tepki vererek iltihabi süreci başlatır. Bağışıklık 
sistemimiz bakteri, virüs gibi zararlı maddelere 
karşı antikor üreterek vücudu korumaya çalışır. 
Ancak vücut bazen yararlı olabilecek maddelere 
karşı da antikor geliştirebilir. Bağırsak mukoza-
sı villus adı verilen ve besin emilimini sağlayan 
küçük çıkıntılar içerir. Villuslar bağırsak emilim 

Diyetisyen Ayşe KARACA

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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Beslenme Tedavisi
Hayat boyu glutensiz diyet hastalığın kabul 

edilmiş tek tedavi yöntemidir. Gulutensiz diyeti 
hastaların sıkı bir şekilde uygulaması hastalı-
ğın seyri açısından önemlidir.  Diyetten gluten 
içeren besinler çıkarıldığında, ince bağırsakta-
ki iltihaplanma birkaç hafta içinde azalmaya ve 
birkaç gün içinde kişi kendini daha iyi hissetme-
ye başlar. Çölyak hastalığı tanısı konulmuş has-
taların gluten içeren bütün gıdaları iyi tanıması 
gerekir. Gluten buğday, arpa, çavdar ve bunlar-
dan yapılmış bulgur, irmik, makarna, erişte, kek, 
börek gibi yiyeceklerde bulunmaktadır. Çölyak 
hastaları için et ve et ürünleri, süt ve süt ürünle-
ri, meyve-sebzeler gibi geniş bir yelpazede besin 
seçenekleri bulunmaktadır. Ayrıca glutensiz 
diyette pirinç, mısır, patates ve özel olarak üre-
tilen gluten içermeyen çeşitli ürünlerin de kulla-
nımı yaygındır. Ancak gıda endüstrisinde ticari 
kaygılar nedeni ile et, sosis, çorba, hazır gıda vb. 
gibi glutensiz olarak bilinen bazı besinlere gluten 
ilavesi yapılabilmektedir. Bu nedenle, çölyak 
hastaları, “glutensiz” ibaresi yazmayan ürünle-
ri kullanırken çok dikkatli olmalıdır. Çünkü bu 
ürünler, üretim hattı boyunca toksik etki oluştu-
racak tahıllarla kontamine olabilmektedir. Eğer 
hastalar bir ürün hakkında gluten içeriyor olabi-
leceğine dair herhangi bir şüphe duyuyorlar ise 
bu ürünü kesinlikle kullanmamalıdır. Glutenin 
gıda sanayinde kullanım alanı çok yaygın olduğu 
için hastalar etiket bilgilerini dikkatli okumalı 
ve etiket okuma alışkanlığı edinmelidir. Evde 
glutensiz besinler hazırlanırken, gluten içeren 
besinlerden ayrı bir şekilde hazırlanmalı, saklan-
malı ve tüketilmelidir. Eğer glutensiz besin ha-
zırlamak için ayrı bir alan yoksa öncelikli olarak 
glutensiz besinlerin, daha sonra gluten içeren 
besinlerin hazırlanması tavsiye edilmektedir. 
Çölyak tanısı almış hastalara ve ailelerine çölyak 
hastalığı ile yaşamayı öğrenme eğitimi verilmeli-
dir. Bireylere, hastalığın ihmalinde oluşabilecek 
komplikasyonlar, aile bireylerine çölyak riski açı-
sından tarama yapılmasının gerekliliği ve yaşam 
boyu glutensiz diyet uygulamanın önemi anlatıl-
malıdır. Bu hastalar belirli aralıklarla değerlendi-
rilmeli ve yaşam boyu izlem altına alınmalıdır.
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28 Şubat Nadir Hastalıklar Farkındalık Günü 
tüm dünyada Nadir Hastalıklar konusunda top-
lumda farkındalık oluşturmak ve bilgi düzeyi-
ni arttırmak, bu hastaların sorunlarına dikkat 
çekmek için her yıl şubat ayının son günü dü-
zenlenen bir farkındalık etkinliğidir.

Hastaların çabaları ve kurulan dernekler, 
dünyada nadir hastalıklar hakkında farkındalı-
ğın artmasını büyük ölçüde sağlamıştır. Günü-
müzde uluslararası faaliyet gösteren dernekler 
nadir hastalıkların tanı, tetkik ve tedavisine hız 
kazandırmıştır.

Dünyada nadir hastalıklar, 2000’ de 1 ya da 
daha az sıklıkta görülen, çoğu ilerleyici, metabo-
lik, kronik ve bazıları ölümcül olabilen hastalıklar 
olarak tanımlanıyor. Literatürde yaklaşık 8000 
nadir hastalık tanımlanmıştır ve bu hastalıkların 
% 80’i genetik geçişlidir. Genetik geçişli hasta-
lıkların ise %70’i çocukluk yaşlarında başlamak-
tadır. Nadir hastalığa sahip çocukların %30’u 5 
yaşını görememektedir. Bu durumun en temel 
sebebi, nadir hastalıkların %95’inin günümüzde 
herhangi bir tedavisinin olmayışıdır.

Türkiye, görülen nadir hastalıklarda genetik 
faktörlerin yaygın görüldüğü ülkeler arasında 
yer almaktadır. Ülkemizde hâlâ her 5 evlilikten 
birinin akraba evliliği olması sebebiyle birçok 
nadir hastalık sık olarak görülmektedir. Ülke-

REHABİLİTASYON Şube Müdürlüğü

28 Şubat 
Nadir Hastalıklar 
Farkındalık Günü

ve

 Eğitmen Saime ATKAN
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biye Halk Ekmek Fabrikası tarafından üretilen 
ürünlerdir. Bu ürünlerin Halk Ekmek Büfele-
rinde satışı yapılmaktadır. Ayrıca ihtiyaç sahibi 
hastalar için Sosyal Hizmetler Dairesi Başkan-
lığı tarafından glutensiz ekmek yardımı yapıl-
maktır. Sosyal yardım kaydı bulunan hastaları-
mızın raporlarını ibraz etmeleri hâlinde hanede 
bulunan hasta sayısına göre bir haftalık gluten-
siz ekmekleri adreslerine teslim edilmektedir. 
Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak engelli ve 
nadir hastalıklara sahip vatandaşlarımızın her 
zaman yanındayız. 28 Şubat Nadir Hastalıklar 
Farkındalık Günü kutlu olsun.

mizde yaklaşık 6-7 milyon kişinin nadir hastalık-
lara sahip olduğu tahmin edilmektedir. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi nadir has-
talıklara sahip vatandaşlarına destek olmaya 
çalışmaktadır. Gluten tüketimiyle ortaya çıkan 
sağlık problemlerinin ortadan kaldırılmasını 
amaçlayan kişiler ve sadece glutensiz beslen-
mek isteyen kişiler de glüten diyeti uygulanır.
Çölyak hastaları, glutenintoleransı ve buğday 
alerjisi olanlara uygulanan gluten diyeti için 
Halk Ekmek Fabrikası tarafından glutensiz 
ürünler üretilmektedir. Glutensiz kurabiye, un, 
çerez, simit, ekmek ve mormiksliglutensiz kura-

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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FiZYOTERAPi - HiDROTERAPi
Havuzu Yeniden Hizmete Açıldı

 Eğitmen Saime ATKAN

E
ngelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlü-
ğü olarak engelli vatandaşlarımızın ihtiyaç-
larını tespit ederek her alanda yanlarında 

olmayı ilke edinen bir anlayışla hizmetlerimizi 
sürdürmekteyiz. Bu kapsamda ortopedik, nöro-
lojik ve fiziksel engeli bulunan üyelerimize 
verilen fizyoterapi hizmetimiz yoğun talep gören 
ve titizlikle sürdürülen hizmetlerimiz arasında-
dır.

Ülkemizde ve dünyada yaşanan pandemi 
nedeniyle geçici olarak kapanan havuzumuz 
09.02.2022 tarihinde tekrar hizmete açılmıştır. 
Kapalı olduğu bu sürede müdürlüğümüz tara-
fından hidroterapi havuzumuzda ve çevresinde 
yenileme ve bakım onarım çalışmaları yapılmış-

tır. Havuzda kullanılan engelli indirme platfor-
mu yenilenmiştir. Havuz ve çevresine anti-pas 
işlemi, merdivenlere ve havuz çevresine zemin 
kaydırmazlar yapılmıştır. Kimyasal hortumları 
değişmiştir, motor ve devir daim sistemi bakımı, 
havuz ısıtma sisteminin tamiratı yapılmıştır. 
Havuzun bulunduğu bölümün boya badana 
işlemi ve cam dikmelerin boyası, kırık camların 
yenilenmesi işlemleri yapılmıştır. Tüm bu işlem-
lerin ardından havuzumuz daha güvenli ve kul-
lanışlı hale getirilerek engelli vatandaşlarımızın 
hizmetine gönül rahatlığıyla açılmıştır.

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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Havuzda fiziksel engelli üyeler su içi egzer-

sizler ve hidroterapi uygulamaları ile tedavi 

görürler. Engelliler Hizmet Merkezindeki fizyo-

terapist, talebi olan engelli birey ile telefon gö-

rüşmesi gerçekleştirip gerekli durumlarda kendi 

değerlendirmesi için merkeze davet etmektedir. 

Fizyoterapi verilmesine engel bir durumu 
olmayan engelli bireyler için program hazırlan-
makta ve seanslar hâlinde hizmet verilmektedir. 
Hidroterapi (havuz tedavisi) hizmetinden en az 
% 45 fiziksel engelli raporu olan fizyoterapistin 
uygun gördüğü hastalar yararlanmaktadır. Zi-
hinsel ya da fiziksel durumu havuza tek başına 
girmeye yeterli olmayan üyelerden havuzda 
kendilerine yardımcı üye ile aynı cinsiyete ve 18 
yaşının üzerinde olan bir refakatçi getirmeleri 
istenir.

ÖNCESİ BAKIM ONARIM

SONRASIBAKIM ONARIM

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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ENGELLİLER HİZMET VE REHABİLİTASYON MERKEZİ
İRTİBAT NUMARALARI

0 (312) 507 10 01
0 (312) 273 38 37
0 (312) 273 66 56
0 (312) 272 05 88

0 (312) 507 49 60

Kayıt Ve Bilgi, Sosyal Servis 1

Temizlik- Bakım Onarım 2
Sağlık hizmeti 3

Psiko-sosyal destek hizmeti 4

Fizyoterapi 5
Asansörlü Ulaşım 6

TEL

FAX

DAHİLİ NUMARALAR

Fizyoterapi biriminde uygulanan tedavi akut 

fizik tedavi uygulaması olmayıp daha çok engel-

lilerin günlük hayatlarına katkı sağlamak ama-

cıyla uygulanır. Üyeler fizyoterapistin belirledi-

ği takvime göre haftada bir ya da iki gün olmak 

üzere merkezimize gelirler. Hizmetimizden ya-

rarlanan engelli üyelerimizin ulaşımı belediye-

miz tarafından sağlanmaktadır.

Hidroterapi havuzumuzda beden eğitimi ho-

caları ve fizyoterapist eşliğinde belirlenmiş eg-

zersiz ve tedavi programını 45 dakikalık seans-

lar şeklinde kadın ve erkek seansları ayrı olmak 

üzere günde 2 kere verilmektedir. Pandemi ted-

birleri kapsamında hijyenik ortamın sağlandığı 

havuzumuzda seanslara katılım 5 kişi ile sağlan-

maktadır.

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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PSiKOLOJiK DANIŞMANLIK VE 
DESTEK EĞiTiMLERi
Şube Müdürlüğü

PsiPsikkoorehberrehberPsiPsikkoorehberrehber

18. BÖLÜM:
“YETİŞKİNLİKTE DEPRESYON”

‘’ Kendini üzüntülü hisseden her birey, kendisin-
de bir depresyon tanısı var olduğunu düşünmemeli. 
Üzüntü de diğer tüm duygular gibi çok kıymetli bir 
duygudur. ‘’

 “Depresyon dediğimizde kişinin kendini çökkün 
hissetmesi, isteksizliğinin olması, uyku, iştah prob-
lemleri, kendini umutsuz hissetme, intihar düşüncesi 
gibi bir araya geldiğinde depresyonu çağrıştıracak 
belirti kümelerinin olması gerekmektedir.

 “ Kişide bu belirti kümeleri iki veya üç haftadır 
devam ediyorsa,  günlük rutinini etkiliyorsa, eskisi 
gibi işlerini yapamıyorsa, zihni dağınıksa, yataktan çı-
kamıyorsa, kendine bakamıyorsa bu üzüntü duygusu 
ruhsal bozukluğa işaret eden konuma geçtiği için 
depresyon tanısından bahsedebiliriz. ‘’

“Özel gereksinimli bir birey hem işlevsel 
anlamda hem de günlük rutininde aksaklıklar ya-
şayabiliyor.

“Bunlara ek olarak maddi sıkıntılar, aile içi 
problemler, sosyal çevrede ve toplumsal alanda 
problemlerle de baş etmesi gerekiyor. 

“Kişi bunlarla baş etmeye çalışırken psikolojik 
olarak olumsuz etkilenebiliyor. ‘’

‘’ Toplum içerisinde hepimizin, özel gereksinimli 
bireyleri anlama ve empati yapma konusunda so-
rumluluğu var.”

Dr. Canan EFE
Psikiyatri Uzmanı

19. BÖLÜM: “ÖZEL 
GEREKSİNİMLİ BİREYLER”

Ceren YALÇIN
Klinik Psikolog

Uzman
Psikolog

Duygu KAYIN AZERMerve Nur YÜZGENÇÇocuk 
Gelişimci
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“Yaşlılık döneminde kişilerde en sık görülen 
psikolojik sorunlar depresyon ve anksiyetedir. Bu 
sorunlar isteksizlik, keyifsizlik, halsizlik, uyku ve 
yeme problemlerini de beraberinde getiriyor.”

“Yaşlılıkla birlikte sağlık sorunlarının artması, 
kuşak farklılıklarının oluşması, yakınların kaybı 
gibi yaşanan olumsuzluklar kişinin psikososyal sü-
recini olumsuz etkilemektedir.

“Yaşlı bakımını üstlenen kişiler, yaşlı bireyleri 
sosyalleşebilecekleri ortamlara yönlendirdiğinde, 
psikososyal ihtiyaçlarını anlayıp takip ettiğinde, 
kişiler kendilerini daha değerli ve kıymetli hissedi-
yorlar.”

“Stres belirli bir düzeyde olduğunda bizi canlı 
tutan, adaptasyonumuzu sağlayan önemli bir me-
kanizmadır.”

“Herkesin stresle baş etme yöntemi birbirinden 
farklılık gösterir.”

“Stresle sağlıklı bir şekilde baş edebilmek için 
bize iyi gelen, bizi rahatlatan alanlarımızı bilme-
miz önemlidir.”

“Stres yaratan bir durumla karşılaştığımızda 
çözümü hemen bulamamış olabiliriz. Bu durumda 
kendimize biraz zaman tanımak, düşünmek ve 
duygularımızı tekrar gözden geçirmek gerekebilir.”

20. BÖLÜM: “YAŞLILIĞIN 
PSİKOSOSYAL SÜRECİ” 

21. BÖLÜM: “STRES İLE BAŞ 
ETME YOLLARI” 

Meltem AYDOĞAN
Psikolog

Ceren YALÇIN
Klinik Psikolog
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“Bir şeyi düşünüyor olmamız ya da bir şeyi his-
sediyor olmamız onun gerçek olacağı anlamına 
gelmez.”

“Takıntısı olan bireyler, zihinlerinde oluşan 
olumsuz düşünceleri gerçekleştirme potansiyeli 
varmış gibi kabul ediyor ve bu durum kaygı seviye-
lerin arttırıyor.”

“Kaygı düzeyi arttıkça, zorlantılı davranışlar 
sergileyerek kaygılarını azaltmaya çalışıyorlar.”

“Takıntılı- zorlantılı davranışlar nedeniyle ki-
şilerin günlük hayatları sekteye uğramaya başla-
dığında, kendisinde ve ya çevresinde rahatsızlık 
uyandırmaya başladığında, bu şikâyetlerle ilgili 
profesyonel yardım almak gerekiyor.” “Ergenlik, kimlik gelişiminin hız kazandığı bir 

dönemdir.”

“Ergenlikte kişi kimliğini tanımlamaya çalı-
şırken, ebeveynlerinin değerleri yerine akran ve 
arkadaş çevresinin değerlerini referans almaya 
isteklidir.”

“Ergen, çocukluk dönemindeki sınırların esne-
tilmesine ihtiyaç duyarken, dünya karşısında da 
yapayalnız bırakılmak istemez.”

“Ergenlik döneminde çocuklarınızın riskli dav-
ranışları karşısında denetiminizin olması önem-
lidir. Sizinle çatışmalarına belli sınırlar dahilinde 
izin veriyor olmalısınız. Fakat size  ihtiyaç duyduğu 
zaman arkasında olduğunuzu da bilmeli ve hisset-
melidir.”

22. BÖLÜM: “TAKINTILARLA 
BAŞ ETME YOLLARI”

23. BÖLÜM: “ERGENLİKTE 
KİMLİK GELİŞİMİ”

Cem	DEVEZER

Uzman Psikolojik
Danışman

Cem	DEVEZER

Uzman Psikolojik
Danışman
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G
ünümüzde görülen en yaygın gelişimsel 
bozukluk olan otizm belirtileri erken 
çocukluk çağında başlar ve yaşam boyu 

devam eder. Genel olarak iletişim ve sosyal et-
kileşimde zorluklar yaratan ve aynı zamanda 
sınırlı ve tekrar eden davranışlara neden olan 
otizm beyin gelişimini etkileyen nöro-geli-
şimsel bir bozukluk olarak tanımlanmaktadır. 
Günümüzde her 68 çocuktan 1’inde otizm 
spektrum bozukluğunun görüldüğü tahmin 
edilmekte ve erkek çocuklarında kız çocukları-
na oranla daha yaygın olduğu bilinmektedir. 

Araştırmalar otizmin nedenleri hakkında 
biyolojik, ailesel ve çevre faktörünün önemini 
vurgulamaktadır. Otizmde erken teşhis 
çocuğun öz bakım becerilerini geliştirmesi, 
toplum içinde yer alması ve eğitime devam 
etmesinin sağlanması açısından oldukça de-
ğerlidir. Yaşam boyu süren otizm tedavisinde 
en kıymetli yaklaşımlar özel eğitim desteği ve 

kaynaştırma eğitimidir. Aynı zamanda otizmli 
çocuğun gelişimi açısından anne- babanın ilgisi 
ve yakınlığı da önemlidir. 

Otizm spektrum bozukluğunda alarm veren 
bazı belirtilerin çocuğa bakım verenler tara-
fından gözlemlenmesi ve belirtilerin varlığın-
da zaman kaybetmeden bir uzmandan destek 
alınması gerekmektedir.

Otizm Spektrum Bozukluğu: 

EKSiK DEĞiL 

FARKLI!
Psikolog Buşra ÖZACAR

68
çocuktan 1‘inde
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    EĞER;
• Çocuğunuz zayıf göz teması kuruyor ve 
onunla konuştuğunuzda yüzünüze bakmıyor 
veya nadiren bakıyorsa,
• Çocuğunuz gülümsemeye karşılık vermiyor 
veya sadece tanıdık kişilere gülümsüyorsa,
• Çocuğunuzla etkileşime girmek ve ortak 
dikkat kurmak zor veya nadiren kısa süreli et-
kileşim kurulabiliyorsa, 
• Çocuğunuz işaret edilen objeye bakmıyorsa,
• Çocuğunuz sizin davranış ve hareketlerinizi 
taklit etmiyorsa,
• Çocuğunuz ismiyle seslenildiğinde bakmı-
yorsa,

• Çocuğunuz kucağınıza aldığınızda uygun 
beden duruşu almıyorsa,
• Çocuğunuzun dil gelişim basamaklarında ge-
cikmesi varsa, 
• Çocuğunuz parmak ucunda yürüme, dönme, 
sallanma, el ve kol çırpma gibi hareketleri yapı-
yorsa,
• Çocuğunuz dönen veya ışıklı cisimlere yoğun 
ilgi gösteriyorsa.
Belirtileri erken yaşta başlayan otizmin farkın-
da olmanın ve bir uzmandan destek almanın, 
erken teşhis ve gelişim açısından çok kıymetli 
olduğunu unutmayalım !..

Erken Dönem

OTiZM BELiRTiLERi
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Çiftler ebeveyn olduktan sonra yeni bir 
görev edinirler. Bu görev  hayatları boyunca 
hiç bitmeyecek ve hatta belki de hayatları 

boyunca üstlendikleri en önemli görev olacak-
tır. Kimi anne babalar bu görevi “en iyi” şekilde 
yerine getirmek için kendilerince çok da mümkün 
olmayan kurallar geliştirirler ve yine gerçekçi 
olmayan, ulaşılması zor beklentiler içine girerler. 
Aslında istedikleri; çocukları için “her şeyin en iyi-
sinin olması” , “en başarılı, en beğenilen,” çocuğun 
onların çocuğu olmasıdır. Eğer bu istekleri gerçek-
leşirse mükemmel bir ebeveyn olduklarına ikna 
olacaklardır. Ancak gerçekçi olmayan beklentile-
rin gerçekleşmesi için takındıkları tutum sandıkla-
rının aksine çocuklarına zarar verebilmektedir.

Mükemmeliyetçi tutum ve çocuklar üzerindeki 
etkisinden bahsetmeden önce mükemmeliyetçili-
ğin ne olduğunu ele alalım.

Mükemmeliyetçilik bireyin kendisinden ve 
diğerlerinden şartların gerektirdiğinden daha 
yüksek düzeyde performans beklemesi, gerçek-
çi olmayan beklentiler geliştirip onlara ulaşma 
çabası göstermesi, mükemmeli elde etmek için 
aşırı ve saplantılı çaba gösterilmesi olarak tanım-
lanır.

Mükemmeliyetçilik nasıl oluşur?
Bir kurama göre kişi dünyaya bir amaç belir-

leyip bu amaç doğrultusunda başarılı olmak, üs-
tünlük sağlamak amacıyla gelir. Hayatı boyunca 
bu amaç doğrultusunda arayış ve çaba içinde olur. 
Ancak bu kişi amacına ulaşma çabası içindeyken 
“ya bu olacak ya da hiç..”gibi bir düşünce tarzı kul-
lanırsa burada mükemmeliyetçi kişilik oluşuyor 
demektir.

Bir başka kurama göre her canlı kendine özgü 
yetenek, kapasite ve potansiyelle dünyaya gel-

mektedir ve bu potansiyeli tam kullanma, olabile-
ceğinin en iyisi olma amacına sahiptir. Eğer bu kişi 
koşulsuz kabul edilir, her ne olursa olsun koşulsuz 
şartsız sevildiğini bilirse o zaman ”potansiyelini 
tam kullanan kişi” olabilir. Ancak anne baba ya da 
çevresinden, bazı koşulları yerine getirirse kabul 
göreceğine, onların istediklerini yaptığı sürece 
sevileceğine dair mesaj alırsa bu durumda kendi 
potansiyelini kullanmayı bırakacak ve mükemme-
liyetçilik diye adlandırdığımız çaba içerisine gire-
cektir.

Bir başka kurama göre de bireye sadece mü-
kemmele eriştiğinde onu mutlu edecek ya da ra-
hatsız eden durumdan kurtaracak bir şey (ödül) 
verilirse birey bu ödülü her zaman elde etmek 
için mükemmelliği bir ihtiyaç olarak algılayacaktır. 
Kendisinden beklenen görevi(mükemmeli) yerine 
getirmediğinde ise cezalandırılmayı bekleyecek 
ve bu döngünün sonucunda yine mükemmeliyetçi 
kişilik oluşacaktır.

Son olarak kişinin kendisine ya da çevresine 
yönelik işlevsel olmayan düşünceleri, düşünce-
lerindeki bazı mantık hataları mükemmeliyet-
çi kişiliği oluşturur. Bu mantık hataları abartma 
yani olumsuz olayları büyütme, küçümseme yani 
kişinin olumlu olayları yok sayması, ya hep ya hiç 
şeklinde düşünerek olayları çok iyi ya da çok kötü, 
siyah beyaz şeklinde ortası olmadan kutuplarda 
değerlendirmesidir.

Günümüzde de diziler, filmler ve sosyal medya 
araçları kişilere gerçekçi olmayan yaşantılar, ka-
rakterler sunup bireylere en iyisinin olması, mü-
kemmelin ne şekilde olması gerektiğine yönelik 
gerçekçi olmayan mesajlar vermekte ve insanları 
mükemmel olmak yönünde de bir çabaya sürükle-
yebilmektedir.

Mükemmeliyetçi Ebeveyn Tutumu 
Mükemmeliyetçi ebeveynlik çeşitli davranış ve 

inanç kalıplarını içerir. Öncelikle mükemmeliyet-

Mükemmeliyetçi

EBEVEYNLiK
Esra ÇOBANPsikolojik

Danışman
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çi anne babalar genelde çocuklarını onaylamayı 
ve takdir etmeyi ihmal ederler çünkü çocuklarına 
karşı yüksek beklentileri vardır ve onlara hep daha 
iyisini yapmaları için ısrar ederler. İstenileni yapan 
çocuk bu defa daha iyisini yapması için zorlanır. 
Çocukların ilgilerini, potansiyelini ya da istekleri-
ni dikkate almayıp kendi belirledikleri “en doğru” 
hedef için her şeyin “en iyisini” yapmalarını bek-
lerler. Mükemmeliyetçi anne babalar için hatalar 
başarısızlıkla eş değerdir ve çocuk hata yaptığında 
anne baba tarafından ciddi eleştiriler alabilir. Her-
hangi bir hata ya da eksikliğe tahammül edeme-
yen anne babalar davranışları sık sık kontrol etme 
eğiliminde olabilirler. Anne babaların en iyiye 
ulaşmak için esnetilmeyen katı kuralları vardır ve 
çocuklar bu kurallara uymaya zorlanırlar.

Mükemmeliyetçi ebeveynin çocuğa etkileri neler?
Mükemmeliyetçi ebeveyne sahip çocuklar 

depresyon, kaygı bozuklukları, obsesifkompulsif 
bozukluk, yeme bozukluğu, öfke kontrol problemi 
gibi sorunlar yaşayabilmektedir. Çocuklar hatala-
rına karşı aşırı tepkiler aldıkları zaman  suçluluk 
duyarlar. Hem anne babaları hem de kendileri ta-
rafından eleştirilirler ve bu eleştiriler yetersiz ve 
ümitsiz hissetmelerine yol açar. Tüm bu yaşadıkları 
çocuklarda depresif belirtileri beraberinde getirir. 
Mükemmeliyetçi anne baba çocuğuna koşulsuz 
kabul ve sevgi göstermezse yani ancak beklenti-
si yerine geldiğinde çocuğunu onaylanıp severse 
çocukta onaylanmama-reddedilme korkusu 
oluşur. Uzun vadede bu korku onay görmeyeceği-
ne ve hep çabalaması gerektiğine yönelik sürekli 
kaygıya dönüşebilir. Çocuklar mükemmeliyetçi 
anne baba tarafından bir tercihi konusunda engel-
lenebilir, anne baba kendi istediğini yapmazsa ço-
cuğunu tehdit edebilir ve çocuğunu kendi haliyle 
kabul etmeyip potansiyelinin üzerinde beklentile-
ri yerine getirmesi için zorlayabilir. Bütün bunlar 
sonucunda çocuk öncelikle kendisine yönelik öfke 
duyar. Sonrasında bu öfkeyi dışa yani anne-baba 
ya da çevreye yansıtabilmektedir. En nihayetinde  
baktığımızda mükemmeliyetçiliğin çocuk üzerin-
deki en temel etkisi kendine verdiği değerin ve 
kendine güveninin  zayıflamasıdır.

Mükemmeliyetçi Tutumun Etkilerinden Çocukla-
rı Korumak İçin:

Öncelikle mükemmel kavramının bir sınırının 
olmadığını kabul ederek işe başlayabiliriz. Aynı 
zamanda “en iyi” nin de bir ölçüsü ve sınırı yoktur. 
Bunun yerine “yeterince iyi” bizi çok daha kolay 
tatmin edecektir ve çok daha gerçekçi bir beklen-
tidir.

Sonrasında çocuğumuzu tanımaya çalışmak; 
ilgilerini, isteklerini ve potansiyelini öğrenmek 
gerçekçi beklentiler ve hedefler oluşturmamıza 
yardımcı olur. Bu sayede çocuğumuzu olduğu gibi 
kabul etmiş, koşulsuz saygı ve sevgi göstermiş 
oluruz. 

Yaşantıları kutuplarda yorumlamaktan ka-
çınabiliriz. Çocuğun olumlu bir deneyimini tam 
bir başarı ya da olumsuz deneyimini başarısızlık, 
felaket gibi yorumlamak yerine neleri iyi yaptığı 
ve neleri daha iyi yapabileceği şeklinde dönüt ve-
rebiliriz.

Çocuklara hata payı bırakmalıyız. Sınavda 
yapılan birkaç yanlış soru onun başarısız biri 
olduğu anlamına gelmez. Hatalar birer öğrenme 
fırsatıdır. Bu hatadan kazanabileceklerimize 
odaklanabiliriz.

Sonuca değil sürece odaklanabiliriz. Sonuç 
olumlu ya da olumsuz her ne olursa olsun sonuç 
hakkında geri dönüt vermek yerine süreçte yap-
tıklarına odaklanmalıyız. Sınavdan yüksek not 
aldığı için tebrik etmek yerine günlerce ders çalışıp 
emek verdiği için tebrik edebiliriz. 

Son olarak kendimizi ve çocuğumuzu bir başka-
sıyla kıyaslamaktan uzak durmalıyız. Çünkü  her 
birey biriciktir. Hayatını kendi potansiyeli, yete-
nekleri, ilgileri ve istekleri doğrultusunda şekillen-
dirmelidir. Her ebeveyn-çocuk ilişkisi de biricik ve 
eşsizdir. Bu ilişkiye saygı ve özen göstermek onu 
yeterince sağlıklı kılacaktır.
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K
ardeşler arası çatışma, kardeş olmanın bü-
yümenin doğal bir parçasıdır. Çocuklarda-
ki kıskançlık ebeveynler tarafından doğru 

yönetildiği zaman kardeşler arasında olumlu 
ilişkiler geliştirebilir. Önemsiz gibi görünse de 
ileride olumsuz etkiler yaşatabilecek kardeşler 
arasındaki çatışmaların en temel nedeni şüphesiz 
ki, kıskançlık duygusudur.   

Özellikle aileye yeni katılan birey söz konusu 
olduğunda, yıllardır evde hüküm süren çocuk için, 
eve gelen bu yeni misafiri kabul etmek oldukça 
zor olabilir. Çocuklar için aile ilk sosyalleşme or-
tamıdır. Ebeveynlerle kurulan ilişki; benlik algısı, 
temel güven duygusunun oluşması gibi temel 
kişilik gelişimini destekler, kardeşler arasındaki 
ilişki de sosyalleşme becerilerini geliştirir. 

Kardeşler arası çatışmalar neden olur?
Bu durumun birçok sebebi var tabi ki, genel 

olarak kardeşlerin çatışma ve kavga ettikleri ko-
nulara kısaca değinirsek ;

Anne-baba sevgisini paylaşamamak.

Büyük çocuğa fazla sorumluluk yüklemek.

Eşyaları , oyuncakları paylaşamamak.

Evin içerisinde sürekli tartışmaların olması ve 
çocukların bu durumu görüp taklit etmesi,

Aileye yeni katılan kardeşe karşı kıskançlık.

Küçük çocuğa karşı çok korumacı davranma.

Kendi alanlarının ihlal edilmesi.

Büyük kardeşin küçük kardeşe hazır olmama 
durumu.

Anne-babanın ilgisizliği nedeniyle çocukların 
hırçınlaşması kardeş kavgalarına sebep olur. 

Kardeş kavgası nasıl önlenir?  
Eğer çocuklar yukarıdaki sebeplerle ya da 

daha farklı durumlar nedeniyle sürekli çatışma 
yaşıyorsa müdahale edilmesi gerekebilir. Peki 
kavga eden iki çocuğa nasıl davranmalı, bu kavga-
lar nasıl önlenir?

Anne-baba sevgisi mutlaka gösterilmeli.

İlgi çocukların isteklerine göre gösterilmeli.

Paylaşma konusu öğretilmeli.

Gereksiz sorumluluk yüklenmemeli.

Ebeveynler arasındaki sorunlar yansıtılmamalı.

Çocuklara özel alan kavramı öğretilmeli.

Çocuklar arasında taraf tutulmamalı.

Sınır aşılmadıkça kavgalara müdahale edilme-
meli.

Kardeşi olacağı, büyük çocuğa doğru şekilde 
anlatılmalı.

Anne baba olarak çocuklara olumlu model 
olunmalı.

Düşünceli ve saygılı olmayı vurgulayan aile ku-
ralları belirlenmeli.

Çocuklarınızın özellikle hangi konularda kavga 
ettiklerine, zamanına ve düzenine dikkat etmeli-
siniz.

Kardeş Çatışmasını Yönetebilmek İçin 

ANNE BABALARA 
Tavsiyeler

Çocuk
Gelişimci

Merve Nur YÜZGENÇ

SABIRLI OLURSANIZ,
ONLARA DA SABIRLI OLMAYI

ÖĞRETEBİLİRSİNİZ.
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1. Şeyma Hocam, malumunuz 
umut kelimesi köken itibarıyle um-
maktan geliyor. Henüz olmamış ola-
na dair ümitli bir bekleyiş hali dersek 
sanırım çok yanlış bir tanımlama yap-
mış olmayız. Çoğunlukla umudu ayak-
ta tutmaya çalışan bir mesleğin profes-
yonel bir temsilcisi olarak  siz umudu nasıl 
tanımlarsınız?

Yaşamaya devam ettiğimiz sürece hep bir umu-
dumuz var. En kötü, en çaresiz hissettiğimiz za-
manlarda, zihnimizde dönüp duran olmasını iste-
mediğimiz senaryoların yanında ufak, cılız bir ses 
olarak da olsa umudun  sesi hep var. Cılız da olsa 
umudun sesi kaybolursa yaşamın anlamı söner. 
Bir sonraki güne, bir sonraki adıma gerek kalmaz. 
En umutsuz anda bile  bir cılız ses sizi yaşamda 
tutar, yoksa yaşamaya devam etmenin nasıl bir 
yolu olurdu ki?

Umudu tanımlamam gerekirse aklıma ilk gelen 
kelime ‘kurgu’ oluyor. Kendimize dair geçmişten 
edindiğimiz bilgilerden oluşan bir kalıbımız var, bu 
kalıp ben kimim sorusunun cevabını veriyor bize. 
Şimdimizin içerisinde hem geçmişten getirdik-
lerimiz hem de geleceğe dair atfettiklerimiz var. 
Geleceğe dair kurgumuz aynı zamanda gelecek-
ten umut ettiklerimiz. Hayal ettiklerimiz, istekle-
rimiz, arzularımız, beklentilerimiz hepsi umudun 
içerisinde gizli. Bu nedenle umutlarımız şimdimizi 
de şekillendiriyor. Umut, geleceğin belirsizliği-
nin ve bu belirsizliğin yarattığı kaygıların yanında 
duruyor. Umudumuzun  içini dolduran seçenekler, 

yaşanması muhtemel ihtimallerden bazıları 
ve  işte o ihtimaller şimdimizi şekillendir-

memizde bize cesaret veriyor.

2. Hocam, son yıllarda  özellikle-
de sosyal medyada sık sık karşımıza 
‘Dünya tarihinin en kötü dönemine 
denk geldik’ şeklinde bir söylem var. 
21. yüzyılın insanları olarak gerçek-
ten felaketler çağını mı yaşıyoruz? 

Yoksa her şeye rağmen umutlu olmak 
mümkün mü?

Son birkaç yıldır daha öncesinde de-
neyimlemediğimiz tür ve yoğunlukta kaygı 

verici haberlerle güne başlıyoruz,bu bakım-
dan hepimizi etkisi altına alan böyle bir gerçek var 
diyebiliriz. Ancak yaşadığımız dönemin öncesin-
de de birçok acı ve zorlayıcı olay yaşandı. İçinden 
geçtiğimiz dönemin en büyük farkı şimdiyi kitap-
lardan okumuyoruz, yaşananlar bizim için bir ders 
kitabında geçen  iki cümleden çok daha fazlası. 
Bizzat yaşıyoruz, deneyimliyoruz, bir şeyler hisse-
diyoruz ve gündelik hayatımız etkileniyor. Hepimiz 
bu dönemi bedenlerimize kaydediyoruz. Salgın 
hastalık,beklenmedik doğa olayları ve savaşlar 
artık kitaplardan okuduğumuz cümleler olmaktan 
çıktı ve biz yaşananların sonunun belirsizliğiyle 
karşılaştık. Kaygı ve belirsizlik hayatlarımızda  hep 
vardı ama biz belirli olduğunu varsayıyorduk son 
birkaç yılda ise  hayat bütün belirsizliğiyle karşı-
mızda. Ve bizler bu gerçekle yüzleşiyoruz. Aynı 
zamanda teknolojinin gelişmesi ve küresel enfor-
masyonun artmasıyla bir yerde yaşananlar sadece 
o bölgeye has olmaktan da çıktı. Global deneyim-
ler hâlini aldı. Artık Dünya’nın bir ucunda olan 
bir olaya sırt çevirmemiz mümkün olmuyor. Her 
gün başka bir yerden bir başkası eklenen olayla-
rın hepsini bireysel olarak karşılayabilmek, sin-

Yolumuzu Aydınlatan 
Deniz Feneri “UMUT”

Klinik
Psikolog

Şeyma KEÇELİEsra ALTINKAYNAKPsikolog

Ropörtaj:

‘’ Yol diye bir şey yoktur...
yürürsen yol olur..’’   
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direbilmek ve etkisini gözlemleyebilmek çok zor. 
Hem merak ettiğimiz, duymaya çalıştığımız, kay-
gılandığımız ve ruh halimizi etkileyen bir dönem 
yaşıyorken hem de bireysel olarak hayatımda 
neler oluyor sorularıyla boğuşmamız gerekiyor. 
Bireysel süreçlerimizin yanında artık kolektif bir 
dönem yaşıyoruz. Ötekine karşı bir sorumluluğu-
muz var ve yüzümüzü başka tarafa çeviremiyo-
ruz. Senelerce yüzümüzü başka taraflara çevirdik, 
doğa konusunda, hayvanlar konusunda, azınlıklar 
konusunda. Artık çeviremeyeceğimiz bir noktaya 
geldik. Üstü gömülen her şey kendini hatırlatmaya 
ve göstermeye başladı. Ben bu şuanı “biz şimdiye 
kadar ne yaptık, neler işe yaradı ve neleri değiştir-
meye ihtiyacımız var” dönemi olarak yorumluyo-
rum. Tutunduğumuz ama bize zarar veren şeyleri 
bırakmamız gereken zamanlar vardır, bırakmak 
genelde korkutucudur.Çünkü bize tanıdık gelen 
bildiğimiz bir yoldan vazgeçmemiz gerekir. Ama 
hayatta bazen bizi kaygılandıran şeylere adım 
atmamız gereken değişim anları vardır. Artık işlevi 
olmayanı keşfetme, onu bırakma, bazen bir durma 
ve yeni geleni karşılama…

Bireysel bağlamda terapiye bakacak olursak 
terapi odasına bir semptomla geliyoruz. O zamana 
kadar tutunduklarımız ve kendimize dair oluş-
turduğumuz kurgu artık bize acı verir hale gelmiş 
oluyor. Acıyı, semptomu geçirmek değil; sempto-
mun bize ne gösterdiğini ve ne anlatmaya çalıştı-
ğını anlayabilmek terapi odasının meselesi. Eğer 
bütün bu yaşadığımız deneyimleri bir semptom 
olarak görürseniz bize ne anlatmak istiyor olabi-
lir? Hem kolektif açıdan hem de bireysel hayatımız 
açısından? Bunu keşfetmek ve kaygımızla beraber 
yeni adımlar atabilmek gerekiyor, kaygımız da 
aslında bizim itici gücümüz. Tillich “Kaygı bizi ce-
sarete döndürür, çünkü alternatifi umutsuzluktur. 
Cesaret, kaygıyı kendine katarak umutsuzluğa 
karşı direnir.” der. Çok seviyorum bu sözü, bende 
uyandırdığı diğer cümleyse şu oluyor: Ee peki 
şimdi ne yapıyoruz ?

3. Sözleriniz bana ‘Başımıza gelenler her ne 
olursa olsun önemli olan bizim onlarla ne yaptığımız-
dır’ cümlesini hatırlattı. Bu noktada şunu da sormak 
isterim; Umudu, ‘kör iyimserlikten’ ya da ‘polyanna-
cılıktan’ ayıran nedir?

Olmasını umut ettiğimiz bir yan nasıl ki varsa 
olmasından korktuğumuz başka bir senaryo da 
mevcut. Bir olayı bütünüyle görmek ve hangi ta-

rafına daha çok odaklanacağımızı seçmek bize 
kalmış. İstemediğimiz senaryoları hiç hesaba kat-
madan yaşamayı da seçebiliriz, bu seçimimizle 
aslında neleri görmekten kaçmış oluyoruz, kendi-
mize soracağımız ilk sorumuz bu olabilir. O olası-
lıkların varlığı bize nasıl hissettiriyor ve o olasılık-
ları görmeyerek ne yapmaya çalışıyoruz? Etraflıca 
düşünmek bu noktaları sorgulamamıza alan açar.

Kör iyimserliğin diğer ucunda da her şeyin 
kötüye gideceğine inanan karamsar bir tablo 
duruyor ve bu tabloya tutunmayı da seçebiliriz. 
Peki herhangi bir istediğimiz durumu düşünmek 
ve umut etmek hayatımızı nasıl etkiliyor ki oraya 
hiç bakmamayı seçiyoruz? Olmasını istemediğimiz 
senaryolara takılı kalarak kendimize ve hayatımı-
za ne yapıyoruz?

Dünyayı nasıl algılıyoruz sorusunun cevabı ge-
lecekten beklentilerimizi şekillendiriyor. Algımız 
geleceğe dair kurgumuzu oluşturuyor. Bu kurguya 
neleri almayı seçersek şimdimiz de bundan etki-
leniyor. Mesela gelecekte çalışmak istediğimiz işe 
dair bir umudumuz varsa o işin olması için çabala-
yabiliriz, yapabileceğimize inanırız ve o doğrultu-
da adımlar atarız ve zihnimizde bizi geriye çeken, 
yapamayacağımızı söyleyen, bizi baltalayan bir 
sesle savaşmamız gerekmez. Bunun sonucunda 
o işi alma olasılığımız artar. Eğer o işi alabileceği-
mize dair hiç inancımız yoksa, zihnimizde sürekli 
yapamayacağımızı söyleyen bir ses varsa o zaman 
olmayacak bir şey için çabalamayız, emek sarf 
etmeyiz ve sonuç olarak ulaşamayız. “Zaten ya-
pamayacağım” cümlesine sahip oldukça “Zaten 
yapamayacağımı biliyordum” cümlesini de çokça 
söylerken bulabiliriz kendimizi. Umut etmek adım 
atmak demektir. Umut etmiyorsanız adım atmanı-
za gerek de yoktur. 

4. Umut duygusuna sahip olmanın genel zihinsel 
ve fiziksel sağlığın iyileştirilmesine katkısı olduğunu 
gösteren çok sayıda araştırma var. Bir dönem sizin 
de Kanserli Çocuklara Umut Vakfında (KAÇUV) ça-
lıştığınızı ve ‘Umutlu Bir Bulut Hikayesi’ adıyla bir 
de çocuk kitabınızın olduğunu biliyoruz. KAÇUV’da-
ki mesleki deneyimlerinize dayanarak umudun 
böylesi zor zamanlarda hasta ve hasta yakınları için 
önemine dair neler söylemek istersiniz?

Ben kanser hastalığı olan çocuklarla ve onların 
aileleriyle çalıştım. Pediatrik onkoloji ve hemato-
loji servislerinin kasvetli olacağı düşünülse de içe-
risine girildiğinde çoğunlukla umut ve oyun dolu 
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mekânlar. Çocuklar o mekanları renklendiriyorlar. 
Çocukların olduğu bir yerde umut bizden çok da 
uzaklaşmış olmuyor sanırım.

Kronik hastalık tedavi sürecinde umut çok 
uzaklaşmış değil dersek bile kanser - benim daha 
çok bildiğim bir kronik hastalık olduğu için kanser 
üzerinden gideceğim - uzun süren tedavi süresi-
nin olduğu zorlayıcı bir hastalık. Tedavi süresince 
kanser hastaları - ister çocuk olsun ister yetişkin 
- ve hasta yakınları duygusal olarak dalgalı bir sü-
reçten geçiyorlar. Bazen çok umutlu ve keyifli ge-
çerken bazen çaresizlik ve depresif ruh haliyle dolu 
olabiliyorlar. Uzun bir tedavi sürecinde umudu 
koruyabilmek de zor olabiliyor fakat sizin de söy-
lediğiniz gibi ruh halimiz fiziksel sağlığımıza da 
etki ediyor, bu nedenle kronik hastalıkların tedavi 
süreçlerinde destek mekanizmalarımızın daha 
sağlam olması gerekiyor. Bize neler iyi geliyor? 
Ne kadarını hayatımıza dahil edebiliriz? Kimler-
le konuşmak bizi daha iyi hissettirir ve belki de 
nelerden bahsetmek istiyoruz? Psikolojik destek 
almak için bu sürede bir uzmanla görüşmek nasıl 
gelir? Hayatımıza katacağımız her detay çok küçük 
de gözükse bizi besleyen ve çaresizliğe düşmemi-
zi engelleyecek destekler olabilir. Uzun süre izole 
kalmak, sadece hastaneyi deneyimliyor olmak, 
konuşulan konunun sadece hastalık olması sanki 
başka bir seçenek, başka bir yol yokmuş gibi his-
settiren ve dünyanın hastalıktan oluştuğunu dü-
şünmemize neden olan bir durum. Çünkü artık 
dünyamız bu olmuştur ve çıkamayacağımızı düşü-
nebiliriz. Umutsuzluğu tetikleyen bir süreç!

Artık eskiden yaşadığımız ve hastalığın olmadı-
ğı dünyayı deneyimlemeyiz ve düzenimiz, rutinleri-
miz, yaşamımız, çevremiz hepsi değişir.Kendimize 
hastalığı yaşamadığımız bir dünyanın da olduğunu 
hatırlatmamız gerekir. İçindeyken göremiyor olu-
şumuz o hayatın olmadığı anlamına gelmez. Tedavi-
nin zorlu aşamalarında umudu ve destek mekaniz-
malarımızı yanımıza alıp devam etmemiz gerekir. 
KAÇUV’un çok sevdiğim bir sloganı var, Nerede 
Yaşam Varsa Orada Umut Vardır! Umudun olma-
dığı bir yer yok, özellikle çocuklar varsa.

5. Bir süre önce çıkan ‘Umutlu Bir Bulut Hikâyesi’ 
isimli çocuk kitabınız ‘Hayallerimiz bizi istediğimiz 
yere götürebilir’ hatırlatmasıyla başlıyor. Bu cümle 
bir yönüyle umut etmeye de bir çağrı gibi… Umut 
sizce hayatlarımızda nerede durur? Umut neyimiz 
olur?

Umut hayal gücümüzün yanında durur, hayal 
gücü ise yaratım alanımızın içerisinde. Hayal etme 
yaratıcı eylemimizi de harekete geçirir. İnsan ya-
ratıcıdır; hayatını kurgular ve yaratır.Sabit bir ken-
dilik yoktur. Sürekli olarak değişen, dönüşen bir 
ben vardır. Bu sürecin hepsi yaratıcı bir süreçtir. 
Yaratıcı süreç de belirsizliklere açık olmak, esnek 
olmak ve karşılaşılan yeni bir deneyime uygun 
tepki verebilmeyi gerektirir. Psikolojinin ekolle-
rinde kendine farklı farklı kelimeler bulmuştur 
yaratıcı eylem. Spontanite, otantiklik, yaratım gibi 
kelimelerle ifade edilse de her kelimenin farklı bir 
kapıyı açtığı görülse de hayal gücümüzün kendi-
mizi ortaya koyuşumuzdaki rolünün büyüklüğünü 
anlatır bana. Hayal etmeden yaratamayız. Hayali-
miz nereye giderse bize bir yol olur ve biz de pe-
şinden gideriz, bir yol gösterici gibi. İsteklerimizi, 
arzularımızı, kendiliğimizi ortaya koyuşumuzu keş-
fettiren bir fener gibi. Zaman zaman fenerin yeri 
değişir, bazen ulaşamayız, bazen de ulaştığımızda 
istediğimiz şey olmadığını fark ederiz. Ama hayali-
miz varsa orada bir fenerimiz de vardır, umut gibi. 
Yaşam ise nereye, ne kadar sürede ulaştığımızla 
ilgili değildir; yolda olma deneyimidir. Yaşadıkça 
bir yolda ilerleriz, bize yol gösterici olan hayal gü-
cümüzdür ve vardığımız nokta ‘tamam’ dediğimiz 
bir yer değildir; çünkü yolda olma deneyimi hiç 
bitmez. Fener bu sefer başka bir noktaya çevril-
miştir. Yolun kendisini deneyimlemek kıymetlidir. 
Eğer ki fenerimiz - yani hayal gücümüz - sönerse 
yol ışıksızlaşır, nereye gideceğimizi şaşırırız ve her 
nokta karanlıklaşır. İşte o zaman umut gider ve 
karanlıkla baş başa kalırız. Umut için hayallerimiz 
gerekir; hayaller içinse hayal gücümüz, yaratıcılı-
ğımız ve merakımız.

Yolda olma deneyiminden bahsettikçe aklıma 
Oruç Aruoba geldi ve onun bir yazısıyla bitirmek 
isterim.

“Yol, iki yer arası değildir

yer, iki yol arasıdır. Yola çıkan kişi,

bir yerden kalkıp bir yere ulaşmağa çalışan

değildir–yolu yürüyendir. Yer görelidir; mutlak 
olan, yoldur

 - ya da, yürümek…”

Umutla dolu fenerli bir yolda yürümeye devam 
etmemiz dileğiyle.

Umut verici bu güzel söyleşi için Ankara Bü-
yükşehir Belediyesi adına çok teşekkür ederim.
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YAŞLI HiZMETLERi VE
ŞEFKAT EVLERi
Şube Müdürlüğü

18-24 Mart Yaşlılara Saygı 
Haftası Etkinlikleri

Sosyal Hizmet 
Uzmanı Elif Büşra YÜKSEL

Y
aşlı nüfusun sürekli artmasından kaynaklı, 
yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkında-
lık yaratmak amacıyla “18–24 Mart Yaşlılara 

Saygı Haftası” olarak kutlanmaktadır ve yaşlılara 
yönelik etkinlikler yapılmaktadır. 

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı 
Yaşlı Hizmetleri ve Şefkat Evleri bünyesinde hizmet 
veren Yaşlı Hizmet Merkezi üyeleri için 18-24 Mart 
Yaşlılar Haftası kapsamında organizasyonlar dü-
zenlenmiştir. Bu hafta içerisinde ilk olarak yaşlı 
üyeler Ulu Önder Atatürk’ün kabrinin bulunduğu 
Anıtkabir’i ziyaret etmişlerdir. 17 Mart Perşembe 
günü gerçekleşen törende mozoleye çelenk bıra-
kılmış, ardından 1 dakikalık saygı duruşuna geçil-
miştir. Programın devamında yaşlı üyeler ile anı 
defteri imzalanarak tören sonlandırılmıştır. Daha 
sonrasında yaşlı üyeler 18 Mart Cuma gününde Ça-
nakkale Zaferi nedeniyle Büyük Sahne’de gösterimi 
olan Çanakkale Oratoryo adlı oyuna katılmışlardır. 
Oyuna büyük ilgi gösteren yaşlı üyeler, oyunu çok 
beğendiklerini ifade etmişlerdir.  Pandemi nede-
niyle ara verilen geziler sonrasında yaşlı vatandaş-
lardan gelen taleplerden sonra 21 Mart Pazartesi 
günü Beypazarı gezisi düzenlenmiş, gezide üyeler 
Beypazarı Tarihi Müzesi, Halk Evi, Abbaszade 
Konağı, Türk Hamamı Müzesi ve İnözü Vadisini 
gezmişlerdir. Etkinlik bitiminde Taş Konak’ta öğle 
yemeği yenmiş ve gezide fotoğraf çekimleri yapıl-
mıştır. Üyelere serbest zaman verilmiş, isteyenler 
alışveriş yapmış ve çarşıyı gezmişlerdir. 22 Mart 
Salı gününde yaşlı üyeler, Bağlıca’da yer alan Köy 

Bahçesi adlı restorana kahvaltıya gitmişlerdir. Kah-

valtı sırasında yaşlı üyeler yapılan programlardan 

çok memnun olduklarını ifade etmişlerdir. Yaşlı-

lar haftasının son etkinliği ise Gençlik Parkı’nda 

sergilenen 27 Mart Pazar günü sergilenen, Bahar 

Noktası adlı tiyatro oyunu ile bitmiştir. Etkinlik-

ler sonrasında yaşlılardan olumlu geri dönüşler 

alınmış; hem hizmetlerden hem de personellerden 

çok memnun olduklarını ifade etmişlerdir.  
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Şefkat Evlerinde ve Barınma Evlerinde

PSiKO-SOSYAL 
Destek Hizmeti
Sosyal Hizmet 
Uzmanı Gamze ASLAN

H
erhangi bir nedenle evden atılan, evini 
terk eden, sokakta yaşamak zorunda 
kalıp barınma imkânı olmayan ve her-

hangi bir kurum hizmetinden yararlanamayan, 
istismara açık sokakta yaşayan, evsiz, kimse-
siz vatandaşların günlük olarak ihtiyaçlarını 
karşılayabilecekleri bir hizmettir. Temel amacı 
barınmaya muhtaç olup çeşitli nedenlerle 
sokakta geçici veya sürekli yaşamak zorunda 
kalan, evsiz olarak nitelendirilen kişileri 
sokakta karşılaşabileceği risklerden korumak 
temel gereksinimlerini karşılamak hedefimiz-
dir. Ankara’da geçici bir süre hasta refakatçi-
si veya hasta olarak bulunmak zorunda olan 
ancak barınacak yeri ve maddi imkânı olmayan 
yardıma muhtaç kişi ve ailelerin ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla kurulmuştur. Temel amaç 
hasta veya refakatçisi konumunda bulunan 
vatandaşlarımızın Ankara’da yalnız olmadıkla-
rını hissettirmek, onlara kendi evlerindeymiş 
hissini vererek bu süreci sağlıklı şekilde geçir-
melerine yardımcı olmaktır.

Psiko-sosyal desteğin amacı kişinin aile 
ilişkilerini ve sosyal ilişkilerini düzeltmek; psi-
kolojik, iş, eğitim gibi sorunlarının üstesinden 
gelmesini sağlamak, boş zamanlarını değer-
lendirmesini ve yeni beceriler kazanmasına 
destek olmaktır. Psiko-sosyal destek kişilerin 
psikolojik olarak; bilişsel, davranışsal en önem-
lisi de duygusal kaynaklı sorunlarına çözüm 
bulmayı amaç edinen bir terapi yöntemidir. 
Psikolojik destek bunların ötesinde, bireyin en 
temel ihtiyacı olan, iç huzurunun teminini sağ-
layan uzman pedagog/psikologlarca yapılan bir 
terapi yöntemidir. Bireyler birleşerek toplum-
da aile denen bir başka yapı taşına dönüşmek-
te, aileler toplumu şekillendirmektedir. Mutlu 
birey mutlu aile demektir. Kişinin psikolojik bir 
sorunu olduğunda kliniğe gidip psikolojik bir 
destek alması, hem ailesini hem de toplumun 
geleceğini ilgilendiren önemli bir durumdur. 

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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Barınma Evleri ve Şefkat Evlerinde kalan va-
tandaşlarımız için de psiko-sosyal destek sağ-
lamanın her anlamda önemli olduğu fark edil-
miştir. Ankara dışından gelen hasta ve hasta 
yakınları bulundukları mevcut hastalıklarının 
yanında psikolojik olarak da bir takım etkenle-
re maruz kalmaktadırlar. Bazı hastalar Ankara 
dışından tedavi süresi boyunca tek başına gelir-
ken bazı hastalar çocukları ile ailece tedavisine 
devam etmek zorunda kalmaktadır. Bu süreçte 
de hem psikolojik desteğe hem de sosyal 
desteğe ihtiyaçları oldukları gözlemlenmiştir.  
Çünkü hem hastalığın getirdiği olumsuz etkiler, 
hem kişilerin sevdiklerinden ayrı kalmaları 
süreci daha da zorlaştırmaktadır. Bu yüzden de 
hasta ve yakınları psikososyal yönden destek-
lenmesi gerekmektedir. 

Tüm bu durumları bilen Şube Müdürlüğü-
müz Barınma Evleri ve Şefkat evlerinde psiko-
lojik desteğe ihtiyacı olan ve bunu talep eden 

vatandaşlarımız için Psikolojik Danışmanlık 
ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğündeki 
psikologlar ile koordineli çalışarak vatandaşla-
rımızın hassasiyetini göz ününde bulundurup 
haftada iki ve/veya üç sefer, seanslar halinde 
psikolojik danışmanlık hizmeti verilmektedir. 
Hastaların yaşadıkları uyum sorunları, hasta-
lığın oluşturduğu psikolojik etkiler, özgüven 
ve kendine saygı noktasında desteklenilmesi 
gereken duyguları vs. tüm unsurlar göz önünde 
bulundurularak yüz yüze görüşmeler ger-
çekleştirilmektedir. Bu sayede hastalığın ve 
aileden uzak olmanın psikolojik etkileri en aza 
indirilmektedir.

 Yaşlı Hizmetleri ve Şefkat Evleri Şube Mü-
dürlüğü olarak alanında yetkin, yeterli ve etkin 
Sosyal Hizmet Uzmanları ve Psikologlar ile 
Barınma ve Şefkat Evlerimizde kalan misafirle-
rimizin yanlarında manevi olarak da durmaya, 
onları desteklemeye devam edeceğiz.
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Dünya Kanser Günü ve Önemi

Sosyal Hizmet 
Uzmanı Elif Büşra YÜKSEL

4 
Şubat, Uluslararası Kanser Kontrol Birliği 
(UICC) tarafından 2008 yılında yazılan 
“Dünya Kanser Bildirgesi”nin amaçlarını 

desteklemek üzere Dünya Kanser Günü olarak 
kutlanmaktadır. Dünya Kanser Günü’nün temel 
amacı, kanserin neden olduğu hastalık ve ölümleri 
önemli ölçüde azaltmak ve uluslararası toplumu 
önlenebilir kanserlere yaklaşım konusundaki 
adaletsizliği sona erdirmek için bir araya getirme 
fırsatı sunmaktır.

4 Şubat Dünya Kanser Gününde Yaşlı Hizmetle-
ri ve Şefkat Evi bünyesinde hizmet veren Onkoloji 
Şefkat Evinde kalmakta olan kanser hastalarımıza 
ve hasta yakınlarına moral vermek amacıyla etkin-
lik düzenlenmiştir. Şefkat Evinde kalanlara BELPA 
Mutfağında hazırlanan özel menü ve yaş pasta ik-
ramının ardından Aile Yaşam Merkezi üyelerinden 
oluşan orkestra eşliğinde müzik dinletisi yapılmış-
tır. Etkinlik bitimine doğru tedavi gören hastalara 
çeşitli hediyeler, çocuklara ise tablet dağıtılmıştır. 

Daha sonra hasta ve hasta yakınları verdiği röpor-
tajlarla verilen hizmetten çok memnun olduklarını 
şu sözlerle ifade etmişlerdir:

E.F (hasta yakını): “Çok memnun olduk. Annem 
gibi tüm hastalara şifa diliyorum. Öncelikle başka-
nımız Mansur Yavaş’a sonra tüm emeği geçenlere 
teşekkür ediyorum. Sağ olun, iyi ki varsınız.”

Y.E (hasta): “Mansur Yavaş’a bizi düşündüğü için 
çok çok teşekkür ederiz. Burada çalışanların hepsi 
dört dörtlük, hepsine teşekkür ediyoruz.”

A.S (hasta): “12 yıldır geliyorum buraya ve çok 
memnunum. Hiç geri çevrilmedim, başkanımıza 
da teşekkür ediyoruz.’’

DÜNYA KANSER GÜNÜNDE 
Onkoloji Şefkat Evi Etkinliği

4 Şubat 

BiRiM ADI ADRES TELEFON

AHMETLER	ŞEFKAT	EVİ	 Kültür Mahallesi Çaldıran Sokak No: 18 Kolej / Çankaya
0312 507 36 81-

507 36 82

ONKOLOJİ	ŞEFKAT	EVİ	 Özevler Mahallesi İvedik Caddesi No: 201 Demetevler / Yenimahalle 0312 335 68 21 

RÜZGARLI	ŞEFKAT	EVİ	 Fuat Börekçi Caddesi Tokur İş Hanı No:9 Ulus 0312 309 37 93 

ETLİK	ŞEFKAT	EVİ	
 Aşağı Eğlence Mah. Etlik Cad. Osmanlı İş Merkezi Kat: 7 

No: 103/146 Keçiören
0312 326 79 16

ULUS	ŞEFKAT	EVİ	 Kale Mahallesi Hisar Park Caddesi Firuzağa Sokak No: 11 Ulus 0312 309 82 06

BARINMA	EVİ	 Kale Mahallesi Hisar Park Caddesi Firuzağa Sokak No: 9 Ulus 0312 311 11 07

YENİ	BARINMA	EVİ	 Ziraat Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Cad. No: 12/1 Altındağ 0312 312 42 21

YAŞLILARA	HİZMET	MERKEZİ
Aşağı Eğlence Mah. Osmanlı İş Merkezi Etlik Cad. No: 103/2 Kat: 2 

Keçiören
0312 507 23 43

YAŞLILAR	BİLGİ	ERİŞİM	MERKEZİ
Aziziye Mah. Cinnah Cad. Kırkpınar 

Alt Geçidi İçi Çankaya
0312 440 53 09

YAŞLI HiZMETLERi VE ŞEFKAT EVLERi iLETiŞiM BiLGiLERi
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A
nkara Büyükşehir Belediyesi Sosyal 
Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı 
olarak çalışan Şefkat Evleri; Ankara 

içerisinde bulunan hastane bölgelerine yakın 
yerlerde konumlanan ve şehir dışından Anka-
ra’ya tedavi amaçlı gelen kalacak yer problemi 
yaşayan hasta ve yakınlarının tedavi süreleri 
bitene kadar barınma ihtiyaçlarını sağlayan bir 
yapı olarak kurulmuştur.

Şefkat Evlerinde kalan misafirlere; barınma 
ihtiyaçlarının dışında sabah ve akşam yemekle-
ri ikram edilmekte, hastanelere ulaşımlarının 
sağlanması adına servis hizmetleri de sunul-
maktadır. 

Bütün bu hizmetlerin yanında Şefkat Evle-
rinde kalan hastalara hastanede olmadıkları 
vakitlerde hoşça vakit geçirmeleri amacı ile 
tv odaları, dinlenme odaları tahsis edilmiştir. 
Bunun yanı sıra her ay ayrı planlamalar yapıla-
rak gerek Şefkat Evlerinin içerisinde gerekse 
Ankara içerisinde çeşitli etkinlikler düzenlen-
mektedir.

Ankara’da tedavi süreçleri boyunca Şefkat 
Evlerinde kalan müracaatçılar arasında en 
hassas gözlemlediklerimiz çocuklar olmuş-
tur. Kendi veya ebeveynlerinin hastalık tedavi 
süreçleri için Ankara’ya gelen çocuklar hem 
eğitim hem de ev ortamından uzak kalmala-
rından dolayı psikolojik olarak etkilenmekte-
dirler. Çocukların bu durumdan etkilenmeme-
leri amacı ile Şefkat Evlerimizde oyun odaları, 
boyama kitabı ve oyuncaklar temin ederek 
sosyal hayatlarından soyutlanmamaları için ça-
lışmalar yapılmaktadır.

Ahmetler Şefkat 
Evi İdarecisi

Muhammed DİLMEN
Yapılan bu hizmetlerin yanı sıra Ahmetler 

Şefkat Evinde oluşturulan sinema odasında be-
lirlenen zamanlarda Şefkat Evlerinde bulunan 
çocuklar için çizgi film gösterimi yapılmaktadır. 
Programlanan saatlerin önceden ailelere bilgisi 
verilerek bir sinema ortamı oluşturulmaktadır. 
Çocuklarımıza çeşitli ikramlar eşliğinde hem 
güzel birkaç saat geçirmeleri sağlanmakta, 
hem de hastane ortamlarında oldukça sıkıntılı 
zamanlar yaşayan çocuklara bir nebzede olsa 
çocuk olduklarının farkına varıp sosyalleşme 
imkânı tanınarak sosyal yaşantılarını daha 
zevkli hale getirmektedir. Şefkat Evimizde ço-
cuklarımıza bu etkinlikleri yapmaya devam 
edeceğiz.

Ankara	 Büyükşehir	 Belediyesi;	 Yaşlı	 Hiz-
metleri	ve	Şefkat	Evleri	Şube	Müdürlüğü	bün-
yesinde	doğrudan	ya	da	dolaylı	olarak	hizmet	
alan	 geleceğimizin	 teminatı,	 yaşama	 sevin-
cimiz	 ve	 yarının	 büyükleri	 olan	 çocuklarımı-
zı,	 psikososyal	 yönden	 desteklemeye,	 onlara	
Şefkat	 Evlerimizde	 kaldıkları	 süre	 boyunca	
evlerindeymiş	 hissini	 yaşatmaya,	 sıcak	 ve	
samimi	ev	ortamı	sunmak	adına	tüm	imkânla-
rını	seferber	etmeye	devam	edecektir.	

Şefkat EvindeŞefkat Evinde
ÇiZGi FiLM GÖSTERiMi
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ATASININ
HUZURUNDA

Üniversiteliler

Eğitmen Nazmiye ERCİYAS

A
nkara Büyükşehir Belediyesi, üniver-
site eğitimi sebebiyle Ankara’ya gelen 
öğrenciler için geçici barınma hizmeti 

vermektedir. Bu kapsamda öğrencilerimizin 
en temel ihtiyaçları olan barınma hizmetinin 
dışında, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ve 
öğrencilere ulaşım hizmeti vermektedir. Ayrıca 
öğrencilerden gelen talepler doğrultusunda 
geziler, konserler ve sosyal etkinlikler düzen-
lenmektedir. Bu kapsamda 19 Şubat 2022 ta-
rihinde METKAY ve Anıttepe Geçici Barınma 
Merkezlerinde hizmet alan öğrenciler Anıt-
kabir’e gitmişlerdir. Farklı şehirlerimizden 
Ankara’ya okumak için gelen öğrencilerimiz, 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna ilk 
defa çıkmanın heyecanıyla kurucu Önderimize 
minnet, saygı ve sonsuz bağlılıklarını Mozole-
sine çiçek koyarak ifade etmişlerdir. Gezinin 
devamında rehber eşliğinde Anıtkabirin içinde 
bulunan müzeler gezilmiştir. Özellikle Atatürk 
kütüphanesindeki zenginlik, öğrencilerde hay-
ranlık uyandırmıştır. 

Öğrenciler gezi için ev sahibi olan Ankara 
Büyükşehir Belediyesi’ne, Başkanımız Mansur 
Yavaş ve ekibine, sundukları tüm imkânlardan 
duydukları memnuniyeti alkışlayarak göster-
mişlerdir. 

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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BELEDiYE iÇi ULAŞIM 
HiZMETLERi Şube Müdürlüğü

Kübra SANCAR YILDIRIMBilgisayar 
İşletmeni

S
osyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ na bağlı 
Belediye İçi Ulaşım Hizmetleri Şube Mü-
dürlüğü olarak Ankara dışından gelen mi-

safirlerimize şehir içi tarihi ve turistik yerlerin 
tanıtımına katkıda bulunmak, ayrıca;  dernek, 
vakıf, sivil toplum kuruluşları ve Milli Eğitim Ba-
kanlığına bağlı okullar ile tüm üniversitelere dü-
zenleyecekleri her türlü sosyal ve kültürel faali-
yetlerinde; mezuniyet törenleri, yemin törenleri 
ve kortejlerde katılımcıların ulaşımlarının sağ-
lanması için talep ettikleri otobüsler imkanlar 
dahilinde şube müdürlüğümüz tarafından ücret-
siz olarak tahsis edilmektedir.

Şube Müdürlüğümüz; Aile Yaşam Merkezle-
ri, Kadın Lokalleri, Gençlik Merkezleri ve Çocuk 
Kulüpleri ve UMEM’ e üye vatandaşlarımızın 
sosyal faaliyet amaçlı tesislerimize belirli nokta-
lardan ulaşımlarının ücretsiz olarak sağlanması 
hizmetlerini de yürütmektedir.

Bu kapsamda 44 adet Ego otobüsümüzle 
Ankara sınırları içinde düzenlenen gezi etkin-
liklerine imkanlarımız dahilinde ücretsiz otobüs 
desteği vermekteyiz.

Ankara sınırları içerisinde Milli Eğitim Ba-
kanlığına bağlı okulların düzenlediği eğitim, 
teknik, turistik ve tarihi gezi programları dahi-
linde öğrencilerimize ücretsiz ulaşım sağlan-
maktadır.

Ankara ve yakın ilçelerinde, amatör kümele-
rin düzenledikleri spor müsabakalarında Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur 
YAVAŞ’ ın spora ve sporcuya verdiği destekler 
kapsamında maçların yapılacağı ilçe stadlarına 
Amatör Spor Kulüplerinin ücretsiz ulaşımı için 
otobüs tahsis edilmektedir.

Ankara Amatör Spor Kulüpleri

Okul Gezi Programları

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 
düzenlenen etkinliklere katılım sağlanabilmesi 
amacıyla Ankaralı kadın girişimciler tarafından 
organize edilen faaliyetlere ücretsiz otobüs 
tahsisi gerçekleştirildi.

Pandemi ile her geçen gün minnetimizin 
daha da arttığı emeklerinin karşılığını hiçbir 
zaman ödeyemeyeceğimiz sağlık çalışanlarının 
bayramı dolayısıyla Eymir Gölü’ nde düzenle-
nen “Tıp Bayramı” kutlama etkinliğine katılım 
sağlanabilmesi için ulaşım hizmeti verdik.

Eğitimci Kadınlar Derneği Acil Tıp Derneği

Çocuk Kulüpleri Bilim Şenliği
Çocuk Kulüplerine bağlı üye öğrencilerin 

“Bilim Haftası” kapsamında düzenlenen etkin-
liklere ulaşımları Şube Müdürlüğümüz tarafın-
dan sağlanmıştır.

Şube Müdürlüğümüz yönetmeliği kapsa-
mında belirlenen çerçeveler doğrultusunda 
siz değerli vatandaşlarımıza hizmet vermeye 
devam etmekteyiz.

E-mail: 
belediyeiciulasim@ankara.bel.tr

Telefon: 
0312 507 37 56

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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18 MART

ÇANAKKALEZaferi

18 Mart Çanakkale Zaferi, 1. Dünya Savaşı sıra-

sında Osmanlı İmparatorluğu’nun Çanakkale’de 

kazandığı zaferi ifade eder. Birçok açıdan önemi 

büyük olan bu zafer, hem itilaf hem de ittifak 

grubu için büyük kayıplarla sonuçlanmıştır. Ça-

nakkale Zaferi Türk halkının kazandığı en büyük 

zaferlerden biri olarak tarihe geçmiştir. Sadece 

maddi yönden değil manevi yönden de Türk or-

dusunun gücünü net bir şekilde göstermiştir.

Savaş sonrasında yaşanan ağır kayıplarla 
beraber Arıburnu, Conkbayırı ve Anafartalar 
gibi cephelerdeki savunmalar akıllara kazınmış-
tır. Çanakkale Savaşı’ndaki başarısı sebebiyle 
“Anafartalar Kahramanı” olarak anılan Mustafa 
Kemal Atatürk Çanakkale Zaferi’ nin kazanılma-
sında büyük bir rol oynamıştır. Mustafa Kemal 
Atatürk’ ün tarihe geçen sözlerinden biri olan 
“Ben size Taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum!” 
sözü de Çanakkale Savaşı’nda söylenmiştir. 

Çanakkale Savaşı’nın önemli isimlerinden bir 
diğeri de Seyit Ali Onbaşı’ dır. Çanakkale Cep-
hesinde İtilaf Devletleri’ nin yoğun top atışları 
sebebiyle mermi kaldıran vinç parçalanmıştı. 
Bunun üzerine Seyit Onbaşı, 215 kilogramlık 
top mermilerini kaldırarak top kundağına yer-
leştirdi. Burada kaldırdığı mermiler sayesinde 
İtilaf Devletleri’ nin savaş gemilerinden biri olan 
Ocean, Nusret Mayın Gemisi’nin yerleştirdiği 
mayınlardan birine çarparak alabora oldu. 

Böylece 215 kilogramlık mermileri kaldıran 
Seyit Onbaşı, bir savaş kahramanı olarak tarihe 
geçti.

Türk Ordusu’ nun Çanakkale’de kazandığı 
galibiyet, Kurtuluş Savaşı için büyük bir ilham 
kaynağı olmuştur. Çanakkale Zaferi, sadece Türk 
Halkı’ nın kaderini değil, 1. Dünya Savaşı’nın da 
kaderini belirlemiştir. Gelibolu Yarımadası’ nda 
meydana gelen Çanakkale Savaşı, dünya tarihin-
de büyük etki yaratan 1. Dünya Savaşı’nın seyrini 
değiştirmiştir. Burada kazanılan zafer sayesinde 
İtilaf Devletleri savaş sırasında Rusya’ya yardım 
gönderememiştir. Bu sırada Rusya’da Bolşevik 
İhtilali baş göstermiştir. İhtilal sonrası Rusya’nın 
savaştan çekilmesiyle 1. Dünya Savaşı yaklaşık 2 
sene daha uzamıştır.

KAYNAKLAR
Wikipedia
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Çanakkale Zaferinin 
Anlamı ve Önemi 

Kahraman Türk Ordusu’ nun Çanakkale Cep-
hesi’nde verdiği mücadele yalnızca Türk tarihi-
nin değil bütün dünya tarihinin akışını etkileye-
cek derecedeydi. Bu cephede alınan galibiyet 
dünya ülkelerinin güç dengelerini değiştirmiş ve 
yüce Türk Milleti’ nin belirleyici ve yönlendirici 
gücünü bir kere daha gözler önüne sermiştir.

Çanakkale Cephesi’nin Anadolu halkına 
verdiği azim, umut ve kararlılık Kurtuluş Sa-
vaşı’nın meşalesini de ateşlemiştir. Çanakka-
le, Türk Ulusunun bağımsızlık ve hürriyeti söz 
konusu olduğunda ne denli kararlı ve kahraman 
olduğunu sonsuza dek anımsatacak bir “Anıt-
cephe” dir. Çünkü Türk Ordusu üstün muharebe 
taktiklerini, silah gücü bakımından çok üstün 
bir güce karşı ustalıkla kullanmıştır. Bununla 
beraber dünya harp tarihi, Çanakkale’de Türk 
Askerinin insancıllığını savaş alanlarında bile 
yitirmediğine, düşmanına dahi merhamet göste-
rebildiğine şahit olmuştur.

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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Çanakkale Zaferi 
107 Yaşında…Bugün hayatta olmayan Çanakkale Savaşı 

Gazileri, son günlerinde savaşı anlatmıştı.

Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinden Halil 
Helvacı: 

“27. alayda Arıburnu cephesinde 9 ay çar-
pıştım. Bir defasında 3 gün hiç durmadan süngü 
harbi yaptık. Koskoca alaydan 7 kişi kalmıştık. 
Sonra bize 10 er daha verdiler. Beni de çavuş 
yaptılar. Bir gün düşmana Arıburnu’ ndaki mev-
ziden ateş ediyoruz. Tetiği çekiyorum tüfek 
patlamıyor. Yanımdaki arkadaşa ‘Tüfek bozuldu 
galiba’ dedim. Arkadaş kontrol ettikten sonra 
yüzüme acı acı baktı ve ‘Senin tüfekte bir şey 
yok, tetiği çeken parmağın kopmuş be adam’ 
deyince acısını o an duydum.”

Biga’nın Gündoğdu Köyü’nden Ali Demirel:

 “Arıburnu’nda düşman mevzileri çok yakındı. 

Savaşırken mermi yağdırır bomba atarlardı. 

Dinlenme zamanında soğan, sigara atarlardı. 

Düşman mevzilerine yaptığımız bir süngü hü-

cumunda aynalı tüfek ele geçirdim. Marangoz 

olduğum için baka baka aynısını yaptım. Her 

mangaya bir aynalı tüfek dağıttım. Tüfeğin nam-

lusuna önlü arkalı ayna koydum. Siperden kafa-

mızı çıkarmadan aynaya bakarak düşmanı görür, 

hareketlerini izlerdik.”

KAYNAKLAR
Hürriyet

Tarihimize altın harflerle yazılan Çanakkale 

Zaferi’ nin 107. yıl dönümü dolayısıyla Ankara 

Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından dü-

zenlenen “Anma Programı” na katılacak olan öğ-

rencilerin ulaşımlarının sağlanması için yeterli 

sayıda otobüs görevlendirmesi Şube Müdürlü-

ğümüz tarafından yapılmıştır.

Cephede Savaşan 
Gaziler, Savaşı 
Anlatıyor

Her siperde ayrı bir destan başlatan 
askerlerimiz, düşmana karşı verdiği

mukaddes mücadeleyi zaferle 
sonuçlandırdığında, 

dünya tarihinin zirve sayfalarına da 
“Çanakkale Geçilmez!” 

ilkesini bir daha silinmemek üzere 
yazdırmıştır.

Bu ülkeye emanet edilen aydınlık 
yarınların sahipleri olan 

genç öğrencilerimizle Ulu Önder 
Atatürk ve Şehitlerimizi bir kez daha 

saygıyla anıyoruz…

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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