




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 tari-

hi boyunca yoksulluk ve diğer sosyoekonomik 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 yedinci 

sayısını sizlere sunmaktan mutluluk duyuyor, keyifli 

okumalar ve sağlıklı günler diliyoruz.
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İnsan odaklı sosyal belediyecilik anlayışıyla 
hizmetlerine devam eden Sosyal Hizmetler 
Dairesi Başkanlığımızca, 02-30 Nisan tarihleri 

arasında Ramazan Ayı dolayısıyla iftar vakitle-
rinde evine ulaşmaya çalışan vatandaşlarımızın 
yanında olmak amacıyla hazırlanan kumanyalar 
belli noktalarda dağıtıldı.

Bu çerçevede; 

Kızılay Metro İstasyonu’nda,

Atatürk Kültür Merkezi Metro İstasyonu’nda ,

Beytepe Metro İstasyonu’nda, 

Aşti-AnkaraySondurak İstasyonu’nda ,

Dikimevi Ankaray İstasyonu’nda,

Beşevler Ankaray İstasyonu’nda 

Ramazan Ayı dolayısıyla iftar vakti Ankaralılara 
kumanya dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

İlk gün sandviç, hurma, su ve meyve suyunun 
yer aldığı kumanyaların içeriğinin günlük olarak 
değişeceğini belirten Sosyal Hizmetler Daire 
Başkanı Adnan Tatlısu, uygulamaya ilişkin şu bil-
gileri verdi: “Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı 
olarak işlerinden evlerine yetişmek üzere raylı 
sistemleri kullanan vatandaşların iftarlarını aça-
bilmeleri için Kızılay’daki 2 farklı metro çıkışına, 
Beytepe ve AKM metro istasyonuna, Beşevler, 
Dikimevi ve AŞTİ ANKARAY istasyonlarının çı-
kışında kumanya dağıtmaya başladık. Ramazan 
ayı boyunca vatandaşlarımız bu uygulamadan 
yararlanabilirler. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı 
ramazanlar diliyorum.”

SOSYAL YARDIMLAR PLANLAMA VE 
KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Melike KOLÇAKEğitmen

Ramazan Kumanyası

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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S
osyal Belediyecilik kapsamında ihtiyaç sa-
hibi ailelere Ankara Büyükşehir Belediyesi 
olarak destek olmaya devam etmekteyiz. 

Ramazan ayının ikinci günü ihtiyaç sahibi ailele-
rin Başkent Kartlarına 500 TL’lik ödeme yapıldı. 
Ramazan’da iftar sofralarına ailelerimizin eksik-
lerini almaları, bir tas çorba yapabilmeleri bizler 
için önemli; maddi manevi desteklerimizle yan-
larındayız.

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

Sosyal yardımları çeşitlendiren Büyükşehir 

Belediyesi geçtiğimiz günlerde Başkentli çocuk-

ların sağlıklı beslenebilmesi amacıyla yeni bir 

destek uygulamasını daha hayata geçirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesiolarak Baş-

kanımız Mansur Yavaş’tan sosyal belediyecilik 

kapsamında sosyal yardım alanlara ocak ayı iti-

barıyle her ay sağlanacak Et ve Et Ürünleri’nde 
kullanabilecekleri 240 bin 792 ailemizin Başkent 
Kartları’na kişi başı haziran ayına kadar 100 TL, 
haziran ayı itibarıyle 110 TL et ve et ürünlerinde 
kullanabilecekleri destekler yatırılmaya devam 
ediliyor.

Yardım almak isteyen, devam eden yardım 

kayıtlarını sorgulamak isteyen vatandaşlarımız 

ABB Mavi Masa 153’ ü ve (312) 322 11 33’ü ara-

yarak kayıt için bilgi alabilirler.

Ramazan Ayında Başkent Ramazan Ayında Başkent Kartlara Kartlara 

DestekDestek

Sosyal Belediyecilik Kapsamında 
Vatandaşımıza Et Desteği

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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G
eçen sene de olduğu gibi bu sene de 
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ola-
rak sosyal yardım alan ailelerin sınava 

girecek çocuklarının Ösym’nin gerçekleştirdi-

ği üniversiteye giriş sınavlarının ücret bedelini 

ödemeleri gerçekleştirildi.

18-19 Haziran 2022 tarihleri arasında ÖSYM 

tarafında gerçekleştirilecek olan YKS adayları-

nın bu yılki sınav başvuru ücretini karşılayacak. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi “Sınav ücreti biz-

den, başarı sizden” başlığı altında YKS adayları-

na maddi destek vereceğini ifade etti. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 2021 yı-

lında 6 bin 521 öğrencinin YKS ücretini karşıla-

mıştı. Toplamda 1 milyar 956 bin 300 TL destek 

ödemesinde bulunan ABB, bu yılda ihtiyaç sahi-

bi ailelerin çocuklarına sınav ücreti ödemesinde 

bulunuldu.

2022 YKS OTURUM ÜCRETLERİ NE KADAR?

• TYT girecek adaylar 115 TL

• TYT - AYT - YDT veya herhangi bir oturuma gir-

mek isteyen adaylar 230 TL

• TYT, AYT ve YDT tüm oturumlara girmek isteyen 

adaylar 345 TL ödemede bulunacak.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde, şehrimizde 
yaşanan ekonomik zorlukların bilinci ile Beledi-
yemizce desteklerimizi sürdürmeye devam edi-
yoruz. Maddi manevi zorluk içerisinde olan ihti-
yaç sahibi vatandaşlarımıza destek için Ankara 
Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımıza 
bir çok yardım yapılmaktadır.

Bez-mama yardımı  için kolları sıvayan An-
kara Büyükşehir Belediyesi 0-2 yaş bebeği olan 
ailelere yılbaşı itibarıyle  bez-mama desteğini 
başlatmıştır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hiz-
metler Dairesi Başkanlığında sosyal yardım 
kapsamında kaydı olan bebekli aileler tespit edi-
lip belirlenen tarihlerde adreslerine bez-mama 
yardımları elden teslim edilmektedir.

0-2 Yaş Bebeği Olan 
Ailelere Bez-Mama 
Desteği

Büyükşehirden
Ösym Sınav Başvuru Ücretleri

Melike KOLÇAK  Eğitmen

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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Gamze ASLAN
Sosyal Hizmet
Uzmanı

A
lzheimer, yaygın görülen bir demans türü 

olup beyin hücrelerinin yok olmasına neden 

olan ilerleyici bir nörolojik hastalıktır. Dü-

şünce, hafıza ve davranış fonksiyonlarında azalma-

ya neden olan bu hastalıkta belirtiler yaşla birlikte 

yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır. Hastalığın ileri ev-

relere gelmesi yıllar sürebilmektedir. İlerleyici bir 

hastalık olması nedeniyle Alzheimer’da erken be-

lirtiler genellikle son yaşanan olayların unutulması 

şeklinde görülürken birkaç yıl içerisinde bireyler 

günlük aktivitelerini tek başlarına gerçekleştirmek-

te zorlanacak hâle gelebilmektedirler. Sosyal bece-

riler, davranışlar ve mantıklı düşünme yeteneği de 

zamanla olumsuz etkilenmektedir. İleri evre Alzhe-

imer hastaları çoğunlukla bir kişiyle karşılıklı olarak 

sohbet edebilme yeteneğini kaybeder, kendilerine 

yöneltilen sorulara ve çevrelerinde gelişen olaylara 

yanıt vermekte güçlük çekmeye başlar. Hastalık ço-

ğunlukla 65 yaş ve üzerindeki bireyleri etkilese de 

daha genç başlangıçlı örneklerine de sıklıkla rast-

lanması nedeniyle bir yaşlılık dönemi hastalığı ola-

rak nitelendirilemez.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Yaşlılar ve Şefkat 

Evleri Şube Müdürlüğüne bağlı Yenimahalle ilçesi 

Cemre Parkı içinde Alzheimer Sosyal Yaşam Mer-

kezi açılmıştır. Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezinin 

amacı, Ankara ili mücavir alan içinde yaşayan Alzhe-

imer hastalarına ve bakım veren kişilere bir nebze 

olsun nefes aldırmak ve onların yüklerini biraz olsun 

hafifletmektir. Ayrıca merkezimizde yapılması plan-

lanan etkinlikler ile bu hastalıkla mücadele eden 

kişileri yaşama bağlamak, yaşam enerjisi vermek, 

onların kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak ve 

Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi 
Açıldı

YAŞLI HİZMETLERİ VE ŞEFKAT EVLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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psiko-sosyal açıdan hastalığın aşamalarını belirle-

mek açısından da bütünsel bir hizmet verme amaç-

lanmıştır. Merkezimizden hizmet alacak vatandaş-

ların üyelikleri Sosyal Hizmet Uzmanları tarafından 

evlerinde sosyal inceleme yapılarak gerçekleştirilir. 

Hafif ve orta düzeyde olan Alzheimer hastaları mer-

keze kabul edilmektedir.

Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezinde zihinsel 

aktiviteler çorap eşleştirme, zıt kavramlar oyunu, 

pirinç-nohut ayırma, lego aktivitesi, sesleri ayırt 

etme, hafıza kartları, günlük işler, normal olmayan 

yanlış bir özelliği bulma, geometrik şekiller ile resim 

oluşturma, hikâyenin sonunu getirme, renkli şekille-

ri yerleştirme, mevsim meyve ve sebzelerinin adla-

rını bulma, hangi nesne ne işe yarar, mesleklerle iliş-

ki kurma, kelime türetme, hikâye anlatma, bulmaca 

çözme, hangisi farklı gibi faaliyetler yaptırılmakta-

dır. Dinlenme seansında (müzik dinletisi eşliğinde), 

fiziksel aktivite, bedensel egzersiz ve yürüyüş yap-

tırılmaktadır. Ara öğünlerde meyve, kahve, çay ve 

aperitif ikramlar verilmektedir.

Psiko - motor aktiviteler olarak düğme dikme, 

sulu boya ile limon baskısı, ipe boncuk dizme, bü-

yükten küçüğe sıralama, kesme/yapıştırma, sınırlı 

boyama, hamur yoğurma, aynı renkleri sıralama, 

ip dolama, tak-çıkar, tahta blok yapma, ip bağlama, 

kule yapma, denge sağlama,bebek giydirme, ayak-

kabı bağlama gibi etkinlikler yaptırılmaktadır. Alz-

heimer hasta ve hasta yakınlarının mutluluğu için 

yaşam boyu öğrenmeye yönelik bir politika üstlenil-

miştir. Biz de Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 

her zaman Alzheimer hastalarımızı unutmayıp, on-

lara umut olmaya devam edeceğiz.

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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A
nkara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hiz-
metler Daire Başkanlığı’na bağlı olarak 
çalışan Alzheimer Sosyal Yaşam Mer-

kezi Ankara da ikamet eden Alzheimer hasta-
sı vatandaşlarımıza, düzenlenecek zihinsel ve 
psiko-motor aktiviteler aracılığıyla hastalığının 
evre atlamasını geciktirmek, yaşama bağlamak, 
sosyalleşmelerini ve verimli vakit geçirmeleri-
ni sağlamak amacıyla kurulmuş bir kuruluştur. 
Ayrıca kuruluş hasta yakınları için düzenlene-
cek hasta bakım eğitim seminerleri ve psikolojik 
destek programları sunarak hasta yakınlarını da 
rahatlamayı amaçlamaktadır.

Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezine gelen 
üyeler sabah veya öğleden sonra üçer saatlik et-
kinlikler şeklinde kurumdan faydalanmaktadır. 
Kuruma gelen üyelere geldiklerinde çay, kahve 
ve günlük atıştırmalık ikramlar yapılmaktadır.

Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezine gelen 
üyelerin hastalık evrelerine göre kurumumuzda 
grup çalışmaları yapılmaktadır. Grup çalışmala-
rının amacı üyelerin kendisini yalnız hissetme-
sinin önüne geçmek ve diğer üyelerle birlikte 
verimli zaman geçirmesini ve sosyalleşmesini 
amaçlamaktadır. 

Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezine gelen 
üyeler arasında en çok dikkat çeken ve gözlem-
lenen durumlardan bir tanesi de üyelerin ken-
dilerini kapatmasıdır. Hastalığın getirdiği psiko-
lojik sürecinde etkisiyle üyeler psikolojik olarak 
olumsuz etkilenmekte ve içe kapanmaktadırlar. 
Üyelerin bu durumdan etkilenmemeleri amacı 
ile sosyal yaşam merkezimizde çeşitli aktiviteler 

Alzheimer Merkezinde 
Çiçek Dikme (Hobi Bahçesi) 

Etkinliği
Umutcan ÇALIŞSosyal Hizmet 

Uzmanı

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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temin ederek sosyal hayatlarından soyutlanma-
maları için çalışmalar yapılmaktadır.

Yapılan bu etkinliklerin yanında üyelerin sos-
yalleşmesi ve kaynaşmasını sağlamak amacıy-
la 27 Mayıs 2022 tarihinde Alzheimer Sosyal 
Merkezinde çiçek dikme etkinliği gerçekleşti-
rilmiştir. Merkezin bahçesinde 10 üye ile bir-
likte gerçekleştirilen etkinlikde merkezin arka 
bahçesine petunya çiçeği dikilmiştir. Belirlenen 
program dâhilinde önce ailelere haber verilerek 
kurumda bir aile ortamı oluşturulmuş ve üyele-
rin birbiriyle kaynaşması sağlanmıştır. Amacı-
mız; üyelere çeşitli ikramlar eşliğinde hem güzel 
birkaç saat geçirmeleri sağlanmak, hem de ev 
ortamında oldukça sıkıntılı zamanlar yaşayan 
yaşlılara bir nebzede olsa değerli olduklarının 
farkına varıp sosyalleşme imkânı tanınarak sos-
yal yaşantılarını daha zevkli hâle getirmektedir. 
Alzheimer merkezimiz de yaşlılarımız ile bu tür 
etkinliklere devam edeceğiz.

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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H
er yıl mayıs ayında kutlanan Anneler Gü-
nü’nde Özel Zelal Odak Huzurevi ve Yaşlı 
Bakım Merkezi sakinleri ile günün anlam 

ve önemine yönelik kutlamalar gerçekleştirilmiş-

tir. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafın-

dan 9 Mayıs Pazartesi günü, huzurevinde kalan 

yaşlılarla kahvaltı organizasyonu düzenlenmiştir. 

Kahvaltı boyunca huzurevi sakinleri ile misafirler 

kaynaşırken yaşlı üyeler kahvaltıdan memnun kal-

mışlardır. Organizasyonda kadın yaşlılarla çiçek 

ve örgü seti hediye edilirken; erkek yaşlılara ise 

hijyen seti verilmiştir. Düzenlenen etkinliğe SA-

YIN Nursen Yavaş, Sosyal Hizmetler Daire Başka-

nı SAYIN Adnan Tatlısu, Yaşlı Hizmetleri ve Şefkat 

Evleri Şube Müdürü Esin Mızrak ve dairede görev 

yapan diğer personeller katılmıştır. Organizasyon 

sonlanırken huzurevi sakinleri şarkı söylemiş ve 

müzik dinletileri ile eğlenmişlerdir. 

Yaşlılar, kaldıkları kurumdan çok memnun ol-

duklarını, personellerin kendilerinin her şeyi ile 

ilgilendiklerini söylemiş ve etkinliğimizden çok 

memnun olmuşlardır. 

A.E (kurum sakini): “Bizi bugün de unutmadığı-

nız için teşekkür ederiz, iyi ki geldiniz.”

E.S (kurum sakini): “Belediyemiz iyi ki var, keşke 

hep böyle gelseniz.”

B.K (kurum sakini): “Hediyelerimiz çok güzel, 

bizi düşündüğünüz için minnettarız.”

Ü.U (kurum personeli): “Bizim için bu etkinlik 

çok güzel oldu, çok mutlu olduk.” 

T.T (kurum personeli): “Sayın Başkanımız Man-

sur Bey’e ve eşine çok teşekkürler, iyi ki geldiniz.”

Huzurevi Sakinleri ile 
Elif Büşra YÜKSEL

Sosyal Hizmet 
Uzmanı Aile 
Danışmanı

Anneler Günü Kahvaltısı

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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A
nkara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hiz-
metler Daire Başkanlığına bağlı Ankara 
Büyükşehir Belediyesi Yaşlılara Hizmet 

Merkezi; yaşlı vatandaşlarımızın huzurlu bir ev 
ortamı içinde yaşantılarını devam ettirmesini, 
fiziksel ve ruhsal sağlıklarının korunmasını, sos-
yal ilişkilerinin geliştirilmesini ve devam ettiril-
mesini, huzur, güven ve refah içinde bulunmala-
rını sağlamak amacıyla kurulmuş bir merkezdir.

Bu amaç doğrultusunda merkezimiz bünye-
sinde altmış yaş ve üstü vatandaşlarımızın ih-
tiyaç durumları tespit edilip ev temizliği, sağlık, 
bakım-onarım, psiko-sosyal destek hizmetleri 
sunulmaktadır. Bu hizmetlerin yanı sıra çeşitli 
sosyal ve kültürel aktiviteler düzenlenmektedir. 
Sosyal ve kültürel etkinlikler bağlamında sosyal 
servisimiz tarafından konser, tiyatro, kamp, ye-
mek, piknik vb. etkinlikler düzenlenmekte, özel 
günler kutlanmakta ve kaynaştırıcı toplantılar 
yapılmaktadır.

Günümüzde yaşlı ve yaşlılık alanı incelendi-
ğinde karşımıza çıkan başlıca sorunlardan biri 
sosyalleşme ihtiyacıdır. Pandemi dönemi ise 
bu ihtiyacı daha da görünür kılmıştır. Her yaş 
grubu gibi yaşlı bireylerin de sağlıklı bir sosyal 
yaşam sürebilmesi için bu ihtiyacın karşılanması 
gerekmektedir. 

Yaşlı Hizmet Merkezi Üyeleri ile 
Kızılcahamam Şifa Termal Sosyal Tesisi

Hizmete Açıldı
Sosyal Hizmet 
Uzmanı Aile 
Danışmanı

Beyza İLKDOĞAN

Yaşlılarımıza Termal Tatil 
İmkânı

Özellikle kısıtlamalar sebebiyle uzun süre 
evde vakit geçirmek zorunda kalan yaşlı vatan-
daşlarımızın hem fiziksel hem ruhsal sağlıkları 
için doğa ile temas hâlinde olabilecekleri etkin-
likleri önemsemekteyiz. Bu bağlamda belediye-
miz bünyesinde hizmet veren Kızılcahamam Şifa 
Termal Sosyal Tesisi’nde 45 yaşlımız 23 Mayıs 
haftasında dört gece beş gün süreyle ücretsiz 
olarak misafir edilmiştir. Tesiste gün içerisinde 
termal kaplıca hizmetinden yararlanan yaşlıları-
mız, gerek tesis içinde düzenlenen etkinlikler ile 
gerek ilçede gezme imkânı bularak keyifli vakit 
geçirmişlerdir. Pandemi tedbirlerinin kaldırıl-
ması neticesinde düzenlenmiş olan bu etkinliği-
miz yoğun talep görmüş ve yaşlılarımızın mem-
nuniyeti ile sonlanmıştır.

Kızılcahamam Şifa Termal Sosyal Tesisi yaşlı 
ve engelli vatandaşlarımız ile şehit/gazi yakını 
vatandaşlarımıza yaz boyu ücretsiz konaklama 
imkânı sunmaya devam edecektir. 

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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H
astane eğitim sınıfları; sağlık problemi 
nedeniyle sağlık kuruluşlarında yatarak 
tedavi gören özel eğitim ihtiyacı olan 

öğrenciler için hastanede sunulan eğitim hiz-
metidir. Sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi 
görmesi nedeniyle örgün eğitim kurumlarından 
doğrudan yararlanamayan okul öncesi, ilkokul, 
ortaokul ve lise çağındaki eğitim ihtiyacı olan 
öğrenciler bu hizmetten yararlanır. 

Hastane eğitim sınıfları Milli Eğitim Bakanlığı 
Özel Eğitim Şube Müdürlüğüne bağlı olarak ça-
lışmaktadır. Eğitim sınıflarında ya da odalarında 
eğitim gören öğrencilerin imkânlarındaki kısıtlı-
lık, ülke genelinde yaşanan pandemi nedeniyle 
ellerindeki materyallerin yeterli gelmemesi, pro-
jenin belirlenmesindeki önemli sebeplerdendir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hiz-
metler Dairesi Başkanlığı Yaşlı Hizmetleri ve 
Şefkatevleri Müdürlüğü olarak bizler de bu eği-
tim sınıflarına destek olmayı onların yanında 
olduğumuzu hatırlatmayı istedik. Eğitim sınıfla-
rında ve odalarında örgün eğitimlerini tamamla-
maya çalışan öğrencilerin eğitimlerine yardımcı 
olmak amacıyla eğitim sınıflarına atanan sınıf 
öğretmenlerinden aldığımız bilgiler doğrultu-
sunda ihtiyaçları olan kırtasiye malzemeleri, 
puzzle, eğitici oyunlar ve odalar arasında kolay 
geçiş sağlamak için dört tekerlekli taşınabilir 
yazı tahtası yardımında bulunduk.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak öğren-
cilerimizin eğitimlerinde aksaklık olmaması için 
yapılacak olan yardımların eğitim sınıfları için 
bir adım olacağı düşünülmektedir. Çoğu vatan-
daşımızın haberinin olmadığı bu sınıfları duyur-
mak ve onlara ışık tutmayı amaçladık.

Hastanedeki 
Eğitim Sınıflarına

Destek
Selcen İPEK KESKİN

Ankara’da bulunan hastanelerdeki eğitim 
sınıflarının 5 adetine ulaşım sağladık. İletişim 
sağladığımız hastanelerdeki öğretmenlerimi-
zin belirttiği eksiklikleri elimizden geldiğin-
ce tamamlamaya çalıştık; Gülhane Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, Hacettepe Üniversitesi 
Hastanesi, Ankara Üniversitesi Hastanesi, Gazi 
Üniversitesi Hastanesi ve Zekai Tahir Burak 
Hastanesine bize ilettikleri bizim de karşılayabi-
leceğimiz malzemeleri ulaştırdık.

Amacımız hasta yataklarında yatan çocukla-
rın eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebil-
melerini sağlayan eğitim sınıflarının eksiklerini 
gidermek, öğrencilerimizin yüzünü güldürmek 
ve tedavi gören çocukların hastanelerde de eği-
timlerine devam edebildiklerini duyurmaktır.

Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın 
söylediği gibi “ …çocuklarımızın gözlerinizdeki 
ışıkta, geleceğimizin umudu var. Ömrüm yetti-
ği müddetçe eğitiminizden geri kalmamanız için 
elimden geleni yapacağım.”  Bizler de bu sözü 
çocuklarımız için tutacağız.

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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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

AlZHEİMER SOSYAL YAŞAM 
MERKEZİ 

Demet Mahallesi,Bağdat Caddesi Cemre Parka İçi 
Yenimahalle

507 37 47- 507 37 
48- 507 37 49

YAŞLI HiZMETLERi VE ŞEFKAT EVLERi iLETiŞiM BiLGiLERi

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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VE REHABİLİTASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
10-16 Mayıs Engelliler Haftası 

Etkinlikleri

E
ngelli vatandaşlarımızla ilgili farkındalı-
ğın daha da artması, sosyal ve ekonomik 
yönden karşılaştıkları sorunlara dikkat 

çekmek ve sorunlara çözüm üretmek amacıyla 

ülkemizde ve dünyada her yıl 10-16 Mayıs En-

gelliler Haftası olarak anılmaktadır.

Belediyemiz tarafından gerek engelli vatan-

daşlarımıza verilen hizmetler gerekse düzenle-

nen etkinliklerle eğitim, sağlık, çalışma hayatı 

gibi alanlarda fırsat eşitliği sağlanması, farklılık-

lara saygı gösterilmesi, fiziki çevre erişim yanın-

da teknoloji ve bilgiye erişimin engelli bireyler 

için ne kadar önemli olduğuna dikkat çekilerek 

toplumsal farkındalık oluşturulmaya çalışılmak-

tadır.

Bu amaçla “10-16 Mayıs Engelliler Hafta-

sı”nda düzenlemiş olduğumuz etkinliklerle ile-

engelli vatandaşlarımızı bu özel günde yalnız 

bırakmadık.

Saime ATKANEğitmen

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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10-16 Mayıs Engelliler Haftası boyunca Kızı-
lay Metro Sanat Galerisi’nde Resim ve El Sanat-
ları Sergisi açılışı yapıldı. Elvankent Aile Yaşam 
Merkezi Engelliler Lokali üyelerinin yıl boyun-
ca yapmış oldukları el sanatları ürünleri (ahşap 
boyama, kolye, bileklik, küpe vb.) ile resimlerin 
sergi ve satışı yapıldı.

Vatandaşlarımız tarafından sergiye yoğun 
ilgi görmüştür. Yeteneklerini sergileyen üyele-
rimiz yapmış oldukları ürünlerin hafta boyunca 
sergi ve satışını gerçekleştirerek hem maddi ge-
lir elde ettiler hem de engelli vatandaşlarımızın 
neler yapabileceklerini tüm topluma göstermiş 
oldular.

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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E
lmadağ / Hasanoğlan’da bulunan Hasan 
Ali Yücel Yaşlılar Lokali bahçesinde Engel-
liler Haftası Barbekü Partisi düzenledik.

 14 Mayıs 2022 tarihinde düzenlediğimiz Bar-

bekü partisi’ne sosyal yaşama katılımlarını des-

teklemek amacıyla otizmli çocuklar ve ailele-

rini Partimize davet ettik. Yoğun ilginin olduğu 

Barbekü Partimize otizmli çocukların aileleriyle 

birlikte 225 kişi katılım sağlamıştır. Ankara Kent 

Konseyi Başkanı Halil İbrahim YILMAZ, Otizm 

Vakfı Genel Sekreteri Hülya SAYGI, Sosyal Hiz-

metler Dairesi Başkanı Adnan TATLISU ve Şube 

Müdürleri katılım sağlamıştır.

Saime ATKANEğitmen

BARBEKÜ
SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

17



Programa katılmak isteyen engelli üye ve ai-

leleri evlerine yakın noktalardan alınarak piknik 

alanına ulaşımları sağlanmıştır. Uçan balonlarla 

karşılanan çocuklarımız piknik alanı içinde bu-

lunan oyun parkında oynama fırsatı buldular. 

Engelli çocuklar için pamuk şeker ve popcorn 

ikramının bulunduğu piknikte yapılan ikramlar 

Belediyemiz tarafından karşılanmıştır.

Gün boyunca çocuk şarkılarının ve müzikle-

rin çalındığı programda Müdürlüğümüz perso-

nelleri tarafından sahneye davet edilen engelli 

çocuklarımızla beraber dans ederek şarkı söy-

leyerek eğlenceli ve keyifli bir gün geçirmeleri 

sağlandı.

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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“Engelsiz Başkent” hedefi doğrultusunda de-

zavantajlı grupları sosyal hayata bağlamak için 

her zaman yeni projeleri hayata geçiriyoruz. Bu 

amaç doğrultusunda açılan Mola Evleri’ni hiz-

mete açtık.

Mola Evleri özel gereksinimli çocuğu olan ailele-

ri hedef almaktadır. Mola Evleri sayesinde; ço-

cukları kaliteli ve güvenli ortamda bulunurken 

aileleri; sosyal hayata katılabilecek, kurum ve 

kuruluşlardaki işlerini yürütebilecek ya da evle-

rinin ve diğer çocuklarının ihtiyaçlarını karşıla-

yıp kendilerine vakit ayırabilecekler.

3-6 yaş arasında özel gereksinimli çocuğu olan 

aileler Mola Evlerinden yararlanmak için “mola-

evleri.ankara.bel.tr” adresi üzerinden başvuru 

yapmaları gerekmektedir. Yapılan başvuru sos-

yal hizmet uzmanı tarafından incelenip Mola 

Evi’ne randevusu verilmektedir. Mola Evlerinde 

hafta içi her gün 4 saat süreli sabah ve öğleden 

sonra olmak üzere iki grup şeklinde hizmet ve-

rilmektedir.

Sincan ve Anıttepe 
Özel Gereksinimli Çocuklar Mola Evleri

Hizmete Açıldı
Saime ATKANEğitmen

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Man-

sur YAVAŞ Mola Evlerinin açıldığını sosyal 

medya hesapları üzerinden yaptığı videolu pay-

laşımla duyurmuştur. Sayın YAVAŞ yaptığı pay-

laşımda; “Ankara’da özel gereksinimli evlat-

larımız için iki tane Mola Evi’ni hizmete açtık. 

Çocuklarımızın sosyalleşip nitelikli vakit geçi-

rebileceği ve bu sayede ailelerimizin gündelik 

işlerine gönül rahatlığıyla yoğunlaşacağı Mola 

Evlerimiz Ankara’mıza hayırlı olsun” dedi.

BiRiM ADI ADRES BAŞVURU LİNKİ TELEFON

SİNCAN MOLA EVİ 
Sincan Harikalar Diyarı İçi 

Sincan / ANKARA molaevleri.ankara.bel.tr 0 (312) 501 10 01

ANITTEPE MOLA EVİ 
Kubilay Sokak No:2 Anıttepe

Çankaya / ANKARA 
molaevleri.ankara.bel.tr 0 (312) 231 84 30 / 0 

(312) 229 71 63

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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MOLA Evleri’nin açılışlarına Başkanımızın kıy-

metli eşi Sayın Nursen YAVAŞ, Sosyal Hizmet-

ler Daire Başkanı Adnan TATLISU, Büyükşehir 

Belediyesi Daire Başkanları, Şube Müdürleri ve 

Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı 

Ersan PETEKKAYA katılım sağlamıştır.

Açılış töreninde özel gereksinimli çocuklar için 

merkezde görevli uzman personel tarafından 

sosyal becerileri geliştirici oyunlar ile çeşitli et-

kinlikler düzenleneceğini belirten Sosyal Hiz-

metler Daire Başkanı Adnan TATLISU konuş-

masına “Pandemi kuralları kapsamında Mola 
Evlerinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere 
iki grup oluşturuldu. Mola Evleri hafta içi her 
gün sabah 08.30’dan akşam 17.30’a kadar hiz-
met verecek. Özel gereksinimli bireyler günlük 
dört saat Mola Evlerinde eğlenirken, aileleri de 
bu zaman zarfında kendilerine vakit ayırabile-
cek. Mola evlerimiz ailelerin sosyal ve kültürel 
yaşama entegre olabilmelerine, çocuklarıyla 
ilgilenirken yapamadıkları günlük işlerini ya-
pabilmelerine imkân tanıyacak. Bu tarz mer-
kezlerin sayısını ilerleyen günlerde artırmayı 
planlıyoruz.” sözleriyle devam etti.

Ankara Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı 

Ersan PETEKKAYA “Burada çocuklar zaman 
geçirirken, anne ve babalar ise rutin ihtiyaç-
larını arkalarına bakmadan güvenle yapabile-
cekler. Bu çalışmaya emek ve gönül veren tüm 
arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürü Meh-

met BAĞDAT açılış töreninde şöyle konuştu:

“Özel gereksinimli çocuklarımıza ve ailelerine 
her türlü sosyal yardım ve hizmetleri sunmak-
tayız. 3-6 yaş özel gereksinimli çocukların ve 
ailelerinin sosyalleşme ve yaşam kalitelerini 
artırmak amacıyla Mola Evlerimizi açıyoruz. 
Mola Evleri sayesinde özel gereksinimli çocuk-
lar kısmi zamanlı olarak güvenli ve kaliteli bir 
ortamda vakit geçirirken, aileleri de gözleri ar-
kada kalmadan işlerini hâlledebilecek.”

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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Doğum Günü
Kutlaması

B
aşkent153’ten başvuru yapan Ali ATA-
LAY kızı Yağmur Ada’nın Cornelia de 
Lange Sendromu tanısıyla en üst derece-

de özel gereksinimli çocuk olduğunu, kendisini 

mutlu etmek adına 22 Mayıs’ta doğum gününde 

Büyükşehir Belediyesinin imkânları çerçevesin-

de sürpriz yapılmasını talep etmiştir.

Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürlü-

ğü tarafından talebi dikkate alınarak Yağmur 

Ada’ya sürpriz bir doğum günü hazırlanmıştır. 

Yağmur Ada’ya özel hazırlanmış olan doğum 

günü pastası eşliğinde tablet, kırtasiye mal-

zemesi, okul çanta seti ve oyuncaktan oluşan 

hediye paketi hazırlanmıştır. Şube Müdürü 

Mehmet BAĞDAT ve personellerin katılımıy-

la Yağmur Ada evinde ziyaret edilerek doğum 

günü kutlanmıştır. Sürprizden çok mutlu olan 

Yağmur Ada’nın ailesi böyle büyük organizas-

yon beklemediklerini ve her şey için Belediye-

mize teşekkür ettiklerini ifade ettiler.

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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Esra ÇOBANPsikolojik 
Danışman

Madde Bağımlılığı

P
sikolojik Danışmanlık ve Destek Eğitimleri 
Şube Müdürlüğü ve  Sağlık Bakanlığı Halk 
Sağlığı Başkanlığı iş birliğiyle yürütülen aile 

eğitim seminerlerimiz devam etmektedir. Çocuk-
luk, ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemindeki 
her bireye ithaf eden aile eğitim programımız-
da seminerlerimiz aylık düzenlenmektedir. Ba-
şından bu yana üçüncüsü sunulan seminerleri-
mizin ilkinde konumuz “Madde Bağımlılığı”idi. 
03.03.2022 tarihinde saat 14.00’te  düzenlenen 
seminerimizde madde bağımlılığı konusunda 
aileleri bilgilendirmek üzere Psikolog Erhan ER-
DEM  bizlerleydi.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE
DESTEK EĞİTİMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Gençlik Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi 
Öğrenci Gelişim Programları

Aile Eğitim Seminerlerimiz
Devam Ediyor

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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Kanser ve Kanser Tarama

Ergen Sorunları ve 
Ergenlerle  Etkili İletişim

Psikolojik Danışmanlık ve Destek Eğitimleri 

Şube Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağ-

lığı Başkanlığı iş birliğiyle yürütülen aile eğitim 

seminerlerimiz devam etmektedir. Programı-

mızın ikinci başlığı Kanser ve Kanser Tarama 

hakkında seminerimiz  07.04.2022 tarihinde 

Çocuk Meclisi Konferans Salonunda gerçek-

leşmiştir. Ulusal Kanser Haftasında, kansere 

yönelik farkındalık kazandırmak, kanser tara-

maları konusunda halkımızı bilinçlendirmek adı-

na  düzenlediğimiz seminerde Tıbbi Teknolog 

Hatice Şöhretçi ve Ebe Tülay Yılmaz bizlerley-

diler. Kanser türleri, kanser tarama konusunda 

yardım alabileceğimiz kurum ve kişiler, özellikle 

kadınlarda yaygın görülen rahim ağzı kanseri ve 

meme kanseri gibi konularda bizleri bilgilendirip 

farkındalık kazandırdılar.  Katılımcıların ilgisi ve 

katılımı ile etkileşim içinde gerçekleşen semine-

rimiz, konuşmacılarımızın  gelen soruları yanıt-

laması ile tamamlandı. 

Psikolojik Danışmanlık ve Destek Eğitimleri 

Şube Müdürlüğü olarak Sağlık Bakanlığı Halk 

Sağlığı Başkanlığı ile iş birliği içinde yürüttü-

ğümüz aile eğitim seminerlerimizin üçüncü ko-

nusu “Ergen Sorunları ve Ergenlerle Etkili İleti-

şim”idi. Seminerimiz 20.05.2022 tarihinde saat 

14.00’te Çocuk Meclisi Konferans Salonunda 

gerçekleştirildi. Ebeveynlerin ilgi ve yoğun ka-

tılım gösterdiği seminerimizde Dr. Şule YOLCU 

katılımcıları ergenlik dönemi özellikleri, bu dö-

nemde karşılaşılan sorunlar, ergeni anlamanın 

ve ergenle sağlıklı iletişim kurmanın yolları hak-

kında bilgilendirdi.
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24. BÖLÜM:
“ ÇOCUKLUKTA SORUMLULUK 
DUYGUSUNUN ÖNEMİ ”

25. BÖLÜM: “OKUL VE AİLE 
İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMİ” 

“Çocuk öğrendiklerini kendi hayatında uygulaya-
biliyorsa o zaman sorumluluk duygusu gelişiyor. ‘’

“Sabırsızlık davranışıyla onun yerine yaptığımız 
her şey, çocuğun sorumluluk duygusunun gelişimine 
zarar veriyor.”

“Çocuğumuz ihtiyaç duyduğunda onu destekle-
mek, yanında olmak başka bir şeydir. Bunun yerine 
onunla birlikte, onun ödevini yapmak başka bir şey-
dir.”

“ Anne babanın varlığı ya da bakım verenin var-
lığı çocuğumuzun okulda yaşayabileceği herhangi 
bir soruna yönelik kendisini güvende hissetmesini 
sağlar.”

“Okulların ve çocukların ihtiyaçları aslında hem 
okul, hem aile hem de toplumun diğer dinamikleri 
nezdinde ilerletilmelidir.”

“Okullar, öğrencilerin ebeveynleriyle birlikte 
geliştirdikleri iletişim bağlamında anlamlıdır. Bu 
yüzden hem okula hem de çocuklarımıza sağlıklı 
yatırımlar yapalım.”

Gülay DANIŞAN
Psikilog-Sosyolog

PsiPsikkoorehberrehberPsiPsikkoorehberrehber
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26. BÖLÜM: “PANDEMİ, 
KARİYER VE İYİ OLUŞ”

27. BÖLÜM: “AİLE İÇİ 
İLETİŞİM”

Berrak KALKANLI
Uzman Psikolog 

Olcay YILMAZ
Dr. Öğretim Üyesi 

“Kariyer ve meslek bizim yaşam örüntümüzü ve 

kim olduğumuzu belirleyen bir şeydir.”

“Kaygıyı şimdi ile gelecek arasındaki boşluk ola-

rak düşündüğümüz zaman, pandemi döneminde o 

boşluk çok derin bir hâle geldi.”

“Belirsizliklerle baş etmenin en kestirme yolu 

uyum ya da uyum süreçlerinin güçlendirilmesidir.”

“Aile içi iletişim, kendimizi ifade etme alanları-

mızı oluşturduğumuz temel başlangıçtır.”

“Bir çocuğun 3 tane ebeveyni vardır. Bunlar 

anne, baba ve anne babanın arasındaki ilişkidir.” 

“İletişimimizin sağlıklı olabilmesi için öncelikle his-

settiğimiz duyguya odaklanmamız gerekir.” 
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“Tükenmişlik sendromu kişinin yoğun talepler 
karşısında yoğun stres hissederek, kendini çaresiz, 
mücadele edemez hâlde hissetmesidir.”

“Tükenmişlik sendromu ilk olarak duygusal tü-
kenme ile başlar. Sonrasında duyarsızlaşma, dav-
ranışsal tepkiler verme ile devam edip daha sonra 
performansın azalması olarak neticelenebilir.”

“Tükenmişlik sendromu ile baş etmemiz için so-
runun kaynağına inmemiz gerekiyor. Sorunu bula-
bilirsek ona göre yol çizebiliriz.”

28. BÖLÜM: “SAĞLIKLI 
SINIRLAR VE HAYIR 
DİYEBİLME”

29. BÖLÜM: “TÜKENMİŞLİK 
SENDROMU”

Melike USLU TAŞ

Uzman Psikolojik
Danışman

Yakup CAMCI

Uzman Psikolojik
Danışman

“İlişkilerde sınırları koruyamamamızın en temel 
nedeni hayır diyememektir.’’

“Kendimize değer vermediğimiz zaman hep bir 
başkası tarafından onaylanma ihtiyacı hissediyo-
ruz ve o onayı kaybetmemek için hayır diyemiyo-
ruz.”

“Önce kendimize değer verebilirsek; değer al-
mayı da, sınırlarımızı korumayı da gerçekleştirebi-
liriz.”
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B
ireylerin  psikolojik iyilik hâli; biliş, duygu 
ve davranışlarının bir bütünüdür.  Birey-
sel iyilik hâli; kişinin yaşamının bilişsel ve 

duygusal değerlendirmesi olup yaşam doyumu, 
olumlu ve olumsuz duygu durumlarından olu-
şur. Duygularımızı en geniş kapsamda 2 grup-
ta tanımlayabiliriz, olumlu duygular ve olum-
suz duygular olarak. Olumsuz duygular korku, 
kızgınlık, üzüntü, suçluluk, aşağılanma, nefret 
gibi olumsuz duygusal durumlardaki bireysel 
yaşanmışlıkları kapsarken;  olumlu duygularsa 

DUYGULAR VE
UMUT

Duygu DEMİRCİ
Uzman
Psikolog 

umut, neşe, ilgi, güven  gibi olumlu durumlar-
daki bireysel  yaşantıları kapsamaktadır. Tüm 
duygular arasında bizi harekete geçiren, hedef-
lerimize ulaşmamız için motive eden, geleceğin 
iyi ya da daha iyi olacağına dair inancımızı kö-
rükleyen duygu umuttur.
Umut duygusu; yaşanılan olaylar karşısında 
beklenilen olumlu sonuçlardır. Umut duygu-
sunun yüksek olması; yaşanılan olaylarda ve 
sonuçlarında beklentilerimizin olumlu olması-
nı sağlar. Bu olumlu beklenti hâli ise psikolojik 
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olarak daha sağlam olmamızı, kişiler arası iliş-
kilerde daha yeterli hissetmemize yarar sağ-
lar. Yani umut düzeyimiz bizim duygularımızın 
olumlu veya olumsuz olmasına direkt etki eder. 
Bireylerin davranışları, amaca yöneliktir ve 
umut amaca ulaşmaya motivasyon sağlamak-
tadır. Bu  amaçlar, bireyin beklentilerinden 
ve yaşam tecrübelerinden oluşurlar. Amaçlar 
uzun ya da kısa vadeli olabileceği gibi gerçek-
leşmesi kesin olanlar ve gerçekleşme ihtima-
li düşük olanlar şeklinde de olabilir. Burada 
önemli olan amaçlarımızın, anlamı olması, ula-
şılabilir olması ve bir parça belirsizlik içeriyor 
olmasıdır. Umudun ikinci bileşeni amaca ulaş-
mada alternatif seçenekler üretebilme bece-
risidir. Bu beceri, bireyin amacına ulaşmak için 
öğrenebildiği zihinsel yol haritalarıdır ve bir 
kapasite göstergesidir. Yani birey şu anda bir 
hayal kurmaktadır ve bu hayalin gerçekleş-
mesi için karşılaşabileceği zorluklar karşısında 
farklı baş etme yöntemleri geliştirerek hayalini 
geleceğe aktarmaktadır. Umudun son bileşeni 
ise hedefe ulaşma motivasyonu ve bu motivas-
yonu gerçekleştirmek için bireyin kendisinde 
güç olmasıdır. Bu güç bireyin geçmişteki, şu 
anındaki ve geleceğindeki hedefine ulaşmada 

vereceği kararların doğruluğuna olan inan-
cından beslenmektedir. Kişiler  ancak bu güç 
sayesinde hedefe ulaşmak için bir yolu kullan-
maya karar vermekte ve bu yolu kullanmayı 
sürdürmektedir. Değişim kişinin, başarabilece-
ğine yönelik inancından var olmaktadır. Umut 
direk olarak hayata yüklenen anlam ile ilişki 
halindedir. Yaşamını anlamlı kılan bireylerin, 
hedeflere ulaşmak için daha yüksek motivas-
yona sahip olduğu bilinmektedir. Ayrıca umut, 
bireyin arzuladığı yaşam olayları yani bireyin 
kişisel isteklerini gerçekleştiren aile, kariyer, 
yaşam tarzı gibi temel yaşam ihtiyaçları ile iliş-
kilidir. Çünkü yaşam amaçları uzun vadeye da-
yanmaktadır ve bireylerin psiko-sosyal alanla-
rına belirlemesi ve düzenlemesi tüm yaşamını 
etkilemektedir. Dolayısıyla bireyin tercih ettiği 
rol sayesinde benliği ve “varoluşsal” kapasitesi 
güçlenmektedir. Umut; öğrenilebilir ve gelişti-
rilebilir bir duygu durumudur.
Bireyin önceki yaşantılarını gözden geçirdi-
ğinde, gerçekçi hedefler koyduğunu, hedefine 
ulaşmak için alternatif yollar bulabildiğini fark 
etmesi geleceğe yönelik yeni hedefler belir-
lemesini ve bunlara ulaşmak için kendisinde 
UMUT hissetmesini sağlar. 

Daha umutlu hissetmek için neler uygulayabiliriz 

peki?

1-Yakın ulaşabilir hedefler belirleyip bunlara dair 
olan umutlarımızı yazmak.
2-Umut dolu insanlarla beraber olmak.
3-Umudu sürdürülebilir ve aktif bir duygu olarak 
benimsemek, yaşam tarzı hâline getirmek.
4-Gerçekleştirebildiklerimiz ve başarabildikleri-
miz, baş edebildiklerimize odaklanmak.
5-Umut dolu kitaplar okumak, filmler izlemek.
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İ
şler yolunda gitmediğinde, kişinin istekleri ger-
çekleşmediğinde, zorlu engellerle karşılaşıldı-
ğında, birey anlaşılmadığını hissettiğinde stres 

başlar. Uzun süre stres altında kalma hâli ise ruhsal 
yorgunluğu getirir. 

Yorgunluk, bitkinlik, huzursuzluk, erteleme, iliş-
kilerde bozulma, değersizlik hissi ruhsal yorgunlu-
ğun habercisidir. Ruhsal yorgunluğu olan kişiler çok 
harekete geçmezler ve TV karşısında- telefonda 
daha fazla zaman geçirme, sürekli uyuma gibi dav-
ranışlar sergilerler; sürekli dinlenme modunda olur-
lar. Kişi dinlendiğini düşünür ama zihni aktif tutacak 
davranışlar olmadığından tükenmişlik seviyesi ar-
tar.

Siz de bu belirtileri gösteriyor ve tükenmiş his-
sediyorsanız bu 10 adımı uygulayarak ruhsal yor-
gunluktan korunabilirsiniz.

1. SINIRLAR

Kendi potansiyelini bil ve sınırlarını fark et. Seni 
zorlayan durumlara hayır demeyi öğren. Kaldıra-
mayacağını bildiğin yükün altına girmekten uzak 
dur.

2. ENERJİ ODAĞI

 Enerjini düşüren şeyin ne olduğunu bul ve bu-
nunla sağlıklı başa çıkma planı oluştur.

3. AŞIRI FEDAKÂRLIK

Gereğinden fazla empati yapmayı bırak. Aşırı 
fedakârlıktan uzak durarak; başkası için kendin-
den, fazla ödün verme.

4. GEVŞEME

Rahat hissettiğin bir yer seç ve orada nefes eg-
zersizleri yap. Daha sonra gözlerini kapatarak, ol-
maktan keyif alacağın bir yerin hayalini kur.

5. EGZERSİZ 

Bedensel aktiviteler, zihinsel rahatlama için 
önemlidir. Kendine egzersiz planı oluştur ve açık 
hava yürüyüşlerini bu plana dâhil et.

6. GÜZEL ŞEYLER

Sahip olduğun için şükrettiğin şeylerin listesini 
yap. Bu liste maddi-manevi tüm detayları içersin.

7. DUYGU DURUM GÜNLÜĞÜ

Kendine bir günlük oluştur. Bu deftere gün so-
nunda yaşadığın olayları ve bu olaylar karşısında 
hissettiğin duyguları yaz.

8. HOBİLER

Yapmaktan keyif aldığın aktiviteler yap. Düzen-
li yapabileceğin bir hobi edin.

9. ANA ODAKLAN

Geçmiş pişmanlıklar ya da gelecek kaygı yerine 
şu an neler yapabileceğine odaklan. Etrafındaki 
renklere, kokulara, seslere; yemek yerken aldığın 
tada odaklan. 

10. GÖREV PLANI

Aynı anda birden fazla iş yapma. Yapacağın iş-
leri planla ve sırayla yap. Hatta bunun için bir gö-
rev planı oluşturabilir ve yaptıkça karşılarına tik 
atabilirsin. Kafandaki karışık planları, kağıda sıralı 
bir şekilde aktarmak da büyük oranda rahatlama 
sağlar.

Beyza Nur BULUTPsikolojik
Danışman

KAYNAKLAR
Kaçmaz, Nazmiye (2005), TÜKENMİŞLİK (BURNOUT) 

SENDROMU BURNOUT SYNDROME

RUHSAL YORGUNLUKLARDAN
KORUNMAK
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M
addi imkânsızlıklar sebebiyle çalış-
mak zorunda olan 7-18 yaş aralığın-
da sokakta çalışma potansiyeli olan 

çocuklara hizmet veren Ankara Sokaklarında 
Çalışan Çocuklar Merkezi yeni döneminde 
Ankara’nın belirli bölgelerindeki okullara ve 
Ukraynalı sığınmacı çocuklara ev sahipliği ya-
pıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ulusla-
rarası Çalışma Örgütü Çocuk İşçiliğinin Sona 
Erdirilmesi Uluslar Arası Programı ILO-IPEC 
arasında imzalanan protokolle Ankara Sokak-
larında Çalışan Çocuklar Merkezi 1993 yılında 
kurulmuştur. 1997 yılında protokolün sona er-
mesi ile merkez faaliyetlerine Ankara Büyük-
şehir Belediyesinin imkânlarıyla devam etmek-
tedir. Ankara Sokaklarında Çalışan Çocuklar 
Merkezi, sokakta çalışan çocukların aileleri ile 
ilgili sorunlarını çözmek, okula başlayamamış 

Ankara Sokaklarında Çalışan Çocuklar 
Merkezi Faaliyetlerine

Devam Ediyor.

SOSYAL VE İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Diyetisyen Ayşe KARACA
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ya da başlamış olsa bile maddi imkânsızlık ne-
deni ile okula devam edememiş sokakta çalı-
şan veya sokakta çalışmaya sürüklenme potan-
siyeli olan çocukların ihtiyaçlarını karşılamak 
suretiyle, onların zorunlu temel eğitimden ya-
rarlanabilmelerine yardımcı olmayı ve yetenek-
lerini ortaya çıkarmayı hedeflemiştir. Merkez 
çocukların ihmal ve istismarını önlemeyi amaç 
edinmiştir. Sokakların tehlikeli karanlığından 
çocukları koruyarak aydınlık bir gelecek sağla-
mayı amaçlayan merkez sayesinde birçok genç 
de hayata tutunmaktadır. Merkezde yetişenler 
içinde öğretim görevlisi olan da, milli ünifor-
mayı giyerek ülkemizi temsil eden sporcuların 
da olması, bizlere gurur vermektedir.Aynı za-
manda ülkelerinde yaşanan savaş nedeniyle 
Türkiye’ye sığınan Ukraynalı sığınmacı ailelere 
ve çocuklara da merkez hizmet vermektedir. 
Sığınmacı çocuklar haftanın 3 günü çeşitli ak-
tivitelere katılarak hayata tutunuyor. Ukraynalı 
sığınmacı çocuklara eğitimlerinden geri kalma-
maları için Ukraynalı öğretmenler tarafından 

gönüllü olarak kendi dillerinde eğitim veril-
mektedir. Bu çocuklar merkezde Türkçe, İn-
gilizce, el sanatları, resim, müzik ve jimnastik 
derslerine girmektedirler. Ukraynalı çocuklar 
burada keyifli zaman geçirerek hem yeni şey-
ler öğreniyor hem de savaşın etkilerini üzerle-
rinden atmaya çalışıyor.

Ukraynalı çocuklar Sosyal Hizmetler Dairesi 
Başkanı Sayın Adnan TATLISU’yu makamında 
ziyaret ettiler. Dünya üzerinde çocuklara arma-
ğan edilmiş tek bayram olan 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, geçmişten 
günümüze devem eden geleneği bozmayan 
Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler 
Dairesi Başkanı Sayın Adnan TATLISU koltuğu-
nu Ukraynalı minik misafirlerine bıraktı. Bu es-
nada eğlenceli ve renkli görüntüler yaşandı.
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Çocukların heyecanı gözlerinden okunur-
ken öğrencilere hediyeler veren başkan onların 
yüreklerine dokunmak mutlu bir an yaşatmak 
istediklerini belirtti. Sosyal Hizmetler Dairesi 
Başkanı Sayın Adnan TATLISU, çocuklara sa-
vaş nedeniyle yaşadıkları korkuyu unuttura-
bilmek ve kendilerini güvende hissedecekleri 
sevgi dolu bir ortamı onlara sağlamak istedik-
lerini belirtti. Ukraynalı sığınmacı çocuklar Sa-
yın Adnan TATLISU’ya kendilerini makamında 
ağırladığı için teşekkür ettiler.

Merkez aynı zamanda Ankara’nın belirli 
bölgelerindeki okullara da ev sahipliği yapı-
yor. Bu okullardan gelen çocuklalar haftanın 
5 günü aralıksız olarak İngilizce, diksiyon, 
satranç, el sanatları, drama, işaret dili, resim, 
müzik, masa tenisi, spor derslerine ve çeşitli 
kültür sanat etkinliğine katılmaktadırlar. Mer-
kez, çocukların okul başarısını artırmak, sosyal-
leşmelerini sağlamak ve toplumda kendilerine 
yer edinmeleri açısından sosyal ve kültürel fa-
aliyetlere büyük önem vermektedir. Çocukla-
rımızı bu yönde desteklemek için merkezimiz 
bünyesinde kütüphane, zekâ oyunları, halk 
oyunları, serbest oyun alanları, satranç, el sa-
natları odaları bulunmaktadır. Merkez jimnastik 
ve çeşitli sportif eğitimlere de ağırlık vermek-
tedir. Çocuğun sinir kas koordinasyonunu ge-
liştirmeyi, fiziksel uygunluğu artırmayı, algısal 
motor gelişimini desteklemeyi, sosyal-duygu-
sal gelişimini sağlamayı ve öğrenme yeteneği-
nin geliştirilmesini amaç edinmektedir. Bunun 
yanı sıra müze ziyaretleri, sanatsal faaliyetler, 
geziler ve piknikler düzenlenmektedir.

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

33



Merkez belirli bir program dâhilinde her haf-
ta üyelerini müzelere ve tarihi mekânlara gezi-
lere götürerek, onların tarihe yakından tanıklık 
etmesini ve çocukların merak duygusunu orta-
ya çıkarmayı amaç edinmektedir. Bu anlamda 
Ankara Sokaklarında Çalışan Çocuklar Merke-
zinin minik üyeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramını çocuklara armağan eden, 
Türk Kurtuluş Savaşı’nın ve inkılâplarının ön-
deri, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaş-
kanı Mustafa Kemal Atatürk’ün, Ankara Anıt-
tepe’de bulunan anıt mezarını ziyaret ettiler. 
Anıtkabir Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesini 
minikler rehber eşliğinde gerçekleştirdikleri zi-
yarette hem bilgilerini tazelediler, hem de bir 
kez daha Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve şükranla an-
dılar.1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis 
olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından 
kullanılan I. TBMM binasını da öğrenciler ziya-
ret ettiler.

Adres: 

Sağlık Mahallesi Aksu Sok. Çok Katlı Otopark 

1. Kat Sıhhıye / ANKARA

Ankara Sokaklarında Çalışan Çocuklar 

Merkezi 

Telefon: 

0312 433 84 18
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SUYUN SAĞLIĞIMIZ İÇİN 
ÖNEMİ VE 

NE ZAMAN SU İÇİLMELİDİR?

Y
aşamımızın sürekliliğinin devamı için 
gerekli olan en önemli maddelerden biri 
sudur. Canlılarda yaşam hücreden baş-

lar ve dokularda, organlarda, sistemlerde de-

vam eder. Sistemlerdeki bütün yaşamsal olay-

lar  sıvı ortamda oluşmaktadır. İnsan vücudu 

büyük oranda sudan oluşmaktadır. İnsan, besin 

almadan haftalarca canlılığını sürdürmesine 

karşın, susuz ancak birkaç gün yaşayabilir. İn-

san, vücudundaki karbonhidratlar ve yağın ta-

mamını, proteinlerin %50’sinin, vücut suyunun 

ise %10’unu yitirdiğinde yaşamı tehlikeye gi-

rer. Vücut suyunun ise %20 oranında eksilme-

si ölümle sonuçlanır. Vücudumuzdaki su oranı 

yaşam sürecimiz boyunca değişim göstermek-

tedir. Yeni doğan bir bebekte vücut ağırlığının 

%75’i sudan oluşmakta iken bu oran çocuklar-
da %70, yetişkinlerde %60 ve yaşlılarda %50 
şeklindedir. 

Suyun Görevleri
Su, insan vücudunda oksijen ve besin öğe-

lerini hücrelere taşıyarak, hücrelerin fonksi-
yonlarını sağlıklı şekilde gerçekleştirebilmeleri 
için gerekli olan katı maddelerin (besinlerin) 
çözünmesinde, sindirilmesinde ve enerjiye dö-
nüştürülmesinde görev alır. Su, besin öğeleri-
nin organ ve hücrelerde metabolizmaları sonu-
cu oluşan toksinler de dâhil olmak üzere oluşan 
tüm atıkları atılmak üzere akciğer ve böbrekle-
re taşınıp idrar ve dışkı yoluyla vücuttan dışarı 
atılmasında, vücut ısısının denetiminde, kasla-
rın dengesi ve eklemlerin kayganlığının sağlan-

Diyestiyen Ayşe KARACA
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ması, (Kasların %75’i su) elektrolitlerin taşın-
masında ve kanın vücuttaki dolaşımında (Kanın 
% 92’si sudur) görevlidir. Su, beyin, omurilik ve 
diğer organların dış etkenlerden korunmasını 
da sağlamaktadır (Beynimizin %70’i sudur). Su 
vücutta cilt için de önemlidir. Cildin sağlıklı ve 
esnek olmasını sağlayan önemli bir maddedir. 
Su aynı zamanda metabolizmayı hızlandırarak 
kilo kontrolüne yardımcı olmaktadır. Zaman-
sız açlık hissinin hemen başladığı dakikalarda 
veya günlük öğünlerimizden 15 dakika önce 
içilen su açlık hissini bastırıp akabinde daha az 
porsiyon tüketilmesini sağlamaktadır.Kısacası 
su hayattır. Sadece yaşam için gerekli bir nesne 
değil aslında yaşamın kendisidir su. Vücudun 
sağlıklı yaşaması, çalışması yeterli su alınımına 
bağlıdır. Yetişkin bir insan bir kısmı yiyecekler-
den karşılanmak üzere günde 2-3 litre suya ih-
tiyaç duyarken, bebek ve çocuklar ise ortalama 
1-1,5 litre suya ihtiyaç duyar.

Gün içinde bolca tüketilen çay, kahve, mey-
ve suyu vb. sıvılar su tüketimini azaltarak; ki-
şinin yeterli sıvı aldığını düşünmesine yol açar. 
Oysaki sıvı tüketimi dendiği anda önemli olan 
suyun tüketimidir. Bunun nedeni içeceklerin 
bazılarında bulunan diüretik etkisi ile vücuda 
sıvı alımından çok sıvı atımını çabuklaştırması-
dır. Bu şekilde bir yandan sıvı takviyesi yapar-
ken; bir yandan da sıvı kaybına meydan veririz. 
Asitli içecekler ise hem mideye rahatsızlık verir 
hem de alınan asidin etkisini azaltmaya çalı-
şan vücut daha fazla su harcar. Yani içilen çay 
kahve ya da diğer sıvılar hiçbir zaman su tüke-
timinin yerini tutmaz. Özellikle sıcak havalarda 
aşırı terleme ile su kaybedenler, düzenli spor 
yapanlar ve ağır aktivitelerde bulunanlar su tü-
ketimlerine daha fazla özen göstermeli ve nor-
mal tüketimlerinden daha fazla su tüketmeli-
dirler. Kişi yeterli miktarda su alıp almadığını 
kendisinin yapacağı bazı gözlemlerle anlaya-
bilir. Yeterli su içen kişinin idrarı açık sarı veya 
soluk sarı renktedir. Eğer daha koyu renk ise;-
daha fazla su içilmesi gerektiği yani vücudun 
susuz olduğu anlamına gelir. Bir kişi susadığın-

da eğer su içmezse vücut kendi suyunu tutma-

ya çalışmakta (ödem) ve bunun sonucu olarak 

da idrara az çıkma, kan hacminin ve tansiyonun 

düşmesi gibi sorunlar meydana gelmektedir. 

Susama hissi, vücuttaki suyun %1’i kaybedil-

diğinde oluşan bir sinyaldir ve dehidrasyonun 

bir işaretidir. Dehidrasyon oluştuğunda, bey-

nin susuzluk merkezi sıvı tüketimi için uyarılır 

ve kişi su içme isteği duyar. Yani susama hissi 

dehidrasyondan sonra gelir. Yani susadığımız-

da aslında vücudumuz çoktan susuz kalmış 

demektir. Su, insan yaşamında hayati bir önem 

taşımaktadır. Sağlıklı bir yaşam için kişinin su-

sama hissi oluşmadan su tüketimini alışkanlık 

haline getirmesi gerekmektedir.

KAYNAKLAR
*Baysal, A. (2015). Beslenme.  Hatip oğlu yayınları, 16 .baskı , 109-111

*Drinking-water. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/

drinking-water

*Güler Ç. Çevre Sağlığı (Çevre ve Ekoloji Bağlantılarıyla). Yazıt Yayıncılık. 

Ankara, 2012

*Hameeteman E. FutureWater (in) Security: Facts, Figures, andPredicti-

ons. Global WaterInstitute. 2013. 

*Petruzzello M. Waterscarcity. https://www.britannica.com/topic/wa-

ter-scarcity

*Toprak Su Kaynakları. DSİ. https://www.dsi.gov.tr/Sayfa/Detay/754

*Waterscarcity. https://www.worldwildlife.org/ threats/water-scarcity)

*World WaterDay 2021 Toolkit. https://www.worldwaterday.org/learn
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Bilgisayar 
İşletmeni Kübra SANCAR YILDIRIM

BELEDiYE iÇi ULAŞIM HiZMETLERi ŞUBE MÜDüRLÜĞÜ

19 MAYIS 
ATATÜRK’ Ü ANMA GENÇLİK VE 

SPOR BAYRAMI

A
tatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayra-
mı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı 
altında Samsun’ da kutlanmış, 24 Ma-

yıs 1935’te Atatürk Günü adı altında resmiyet 
kazanmıştır. Beşiktaş’ın girişimleriyle Fener-
bahçe Stadı’nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Ga-
latasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun 
da katılımıyla bir spor günü hâline gelmiştir. Bu 
organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen 
Spor Kongresi’nde söz alan Beşiktaş Kurucu 
Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni, kutlanan Atatürk 
Günü’nün tüm gençliğe mâl edilebilmesi için 
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“19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı” adı altında 
her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oy-
lanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk’ün de 
onayıyla yasalaşmıştır. 19 Mayıs, 20 Haziran 
1938 tarihli kanunla “Gençlik ve Spor Bayramı” 
adını almıştır.

1981 yılında çıkarılan kanunla Atatürk Yılı 
ilan edildi. Kutlamalar kapsamında “Gençlik 
ve Spor Bayramı” nın adı da “Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı” olarak değiştirildi

19 Mayıs 1919’ da Mustafa Kemal Atatürk 
Bandırma Vapuru ile Samsuna çıkmıştır ve bu 
gün, İtilaf Devletleri’nin işgaline karşı Kurtuluş 
Savaşı’nın başladığı gün olarak kabul edilmiştir. 
Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan 
etmiştir. 

“Rica ile merhamet dilenmekle bir millet ve 
devletin şeref ve istiklali kurtarılmaz. Türk mil-
leti, gelecek nesiller için bunu unutmamalıdır. 
19 Mayıs güven, sevinç, hareket günüdür.”

Mustafa Kemal Atatürk

Her yıl 19 Mayıs günü Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yapılan tö-
renler tüm halkın yoğun katılımıyla ve ilk gün-
kü heyecanla kutlanmaktadır.

KAYNAKLAR
*20 Mayıs 1937 tarihli Cumhuriyet gazetesinde 19 Mayıs Bayramı.

WİKİPEDİA
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BELEDiYE iÇi ULAŞIM 
HiZMETLERi

Bilgisayar 
İşletmeni Kübra SANCAR YILDIRIM Ankara’da faaliyet gösteren tüm resmi kurum 

ve kuruluşların Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eği-
tim kurumlarının; kâr amacı gütmeyen dernek, 
vakıf ve sivil toplum kuruluşlarının özel ve resmi 
günlerde düzenledikleri; sosyal ve kültürel or-
ganizasyonları için talep edilen, ücretsiz otobüs 
tahsisleri imkânlar ölçüsünde Belediye İçi Ulaşım 
Hizmetleri Şube Müdürlüğümüz tarafından karşı-
lanmaktadır.

 Şube Müdürlüğümüz, belediyemiz bünyesin-
de faaliyet gösteren Aile Yaşam Merkezleri, Kadın 
Lokalleri, Gençlik Merkezleri ve Çocuk Kulüple-
rine üye vatandaşlarımızın bu merkezlere belirli 
noktalardan ulaşımlarının ücretsiz olarak sağlan-
ması hizmetlerini de yürütmektedir.

Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz ulaşım hiz-
metleri neticesinde vatandaşlarımızdan gelen 
bazı memnuniyet geri dönüşleri;

“Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi olarak Anka-
ra’ya yaptığımız üniversite tanıtım gezisinde biz-
lere araç tahsis edip ulaşım konusunda yardımcı 
olan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Beledi-
ye İçi Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğüne yar-
dımları ve misafirperverlikleri için çok teşekkür 
ederiz.”

          İbrahim ÖZDEMİR
Okul Müdürü

“ Fatma Hacı Hüseyin Akgül MTAL öğrencileri ile 
düzenlemiş olduğumuz Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi için talep etmiş olduğumuz ulaşım hizme-
ti için anında çözüm oluşturduğunuz ve gezimizin 
baştan sona sorunsuz geçmesine destek olduğu-
nuz için başta Sayın Başkanımız Mansur Yavaş’a, 
şoförlerimiz ve konuya yardımcı olan diğer perso-
nel arkadaşlara sonsuz teşekkürlerimle”
      Nuray YILDIZ
            Öğretmen
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”Ankara’daki Kazakistan öğrencileri topluluğu 
olarak 40 kişilik bir gezi düzenledik. Türkiye dev-
letine Türk halkına çok teşekkür ederiz ki bizim 
gibi öğrencilere eğitim almak için her fırsatı sağlı-
yor.” Nerelisiniz? “ sorusuna “Biz Kazakistanlıyız” 
diye cevap verdiğimizde “Bizim kardeşlerimiz” 
diyerek bize her zaman kucak açıyor. Onun için 
biz Türkiye Devletini çok seviyoruz ve burada 
okuma fırsatımız olduğu için çok mutluyuz. Dün 
gerçekleştirdiğimiz etkinliğe araç desteği vererek 
katkıda bulunduğu için Ankara Büyükşehir Bele-
diyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı 
Belediye içi Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü-
ne çok teşekkür ederiz.”

Tilek MAKHAMBETZHAN – Nargiz BAKEN   
Kazakistanlı Öğrenci Temsilcileri

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, ANKARA 
MAMAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU 
LİSESİ OLARAK: 

Okulumuz rehberlik servisinin, öğrencilerimi-
ze, üst öğretim kurumlarını tanıtmak amacıyla 
çeşitli üniversitelere yaptığı tanıtım gezilerinde 
ulaşımımızı sağlaması konusundaki çok değerli 
katkılarından dolayı; güzide Başkentimiz Anka-
ra’nın saygıdeğer kurumu Ankara Büyükşehir 
Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı-
na, sevgili personeline ve şoförlerimize sevgi ve 
saygılarımızı sunarız.

Ali ÇETİNTAŞ
Okul Müdürü
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Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 
faaliyetlerini sürdüren Çocuk Kulüplerinin gele-
ceğe nefes olmak adına yaptığı fidan dikim et-
kinliğine ulaşım sağlanabilmesi için otobüs tah-
sisi gerçekleştirildi. 

“Başkentte engelleri birlikte aşacağız” sloga-
nıyla yola çıkılan Engelliler Haftası Programları 
kapsamında Hasanoğlan’da düzenlenen etkinli-
ğe özel gereksinimli  vatandaşlarımız ve ailele-
rinin ulaşımlarının sağlaması konusunda otobüs 
desteği verildi.

Atatürk Kapalı Spor Salonunda düzenlen 
“Karate Şenliği” organizasyonuna katılım sağla-
yan sporcular ve velilerinin ulaşımları da Şube 
Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan EGO oto-
büsleriyle sağlanmıştır.

Şube Müdürlüğümüzün yönetmeliği kapsa-
mında belirlenen çerçeveler doğrultusunda siz 
değerli vatandaşlarımıza hizmet vermeye de-
vam etmekteyiz.
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