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Değerli hemşerilerim;

Sosyal hizmetler denilince insancıl duygularla her-

hangi bir karşılık aramaksızın yapılan yardımlar akla 

gelir. Sosyal belediyecilik anlayışı ile Ankara Büyükşe-

hir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca 

siz değerli hemşerilerimiz için hizmetlerimiz devam 

etmektedir.

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, eğitimlerinden mahrum olmaması ve hiç kimse-

nin 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 sekizin-

ci sayısını sizlere sunmaktan mutluluk duyuyor, keyifli 

okumalar ve sağlıklı günler diliyoruz.

ÖN SÖZ

MANSUR YAVAŞ
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

      

Bizler de Cumhuriyetimizin Kurucusu 
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’e Yakışır, 

Dünya Başkentleriyle Yarışır Bir Başkent Kurma Hayalimizi, 
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Paylaşmaktan Hiçbir Zaman Vazgeçmeyen Yenilikçi bir 
Anlayışla Sürdürmeye Devam Edeceğiz.
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KADINA YÖNELİK ŞİDDET
Psikolojik Danışmanlık ve Destek Eğitimleri 

Şube Müdürlüğü ve  Sağlık Bakanlığı Halk Sağ-

lığı Başkanlığı iş birliğiyle yürütülen aile eğitim 

seminerlerimiz devam etmektedir. Çocukluk, 

ergenlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemindeki her 

bireye ithaf eden aile eğitim programımızda se-

minerlerimiz aylık düzenlenmektedir. Başından 

bu yana altıncısı sunulan seminerlerimizin hazi-

ran ayındaki  konusu “Kadına Yönelik Şiddet”ti. 

09.06.2022 tarihinde saat 14.00’te düzenlenen 

seminerimizde Uzman Psikolog Sevim BALCI ve 

Sosyal Hizmet Uzmanı İlknur AYDIN ASLAN ka-

tılımcıları bilgilendirdiler.

SAĞLIKLI YAŞLANMA
Psikolojik Danışmanlık ve Destek Eğitimle-

ri Şube Müdürlüğü olarak Sağlık Bakanlığı Halk 

Sağlığı Başkanlığı ile iş birliği içinde yürüttüğü-

müz aile eğitim seminerlerimizin beşinci konusu 

“Sağlıklı Yaşlanma”idi. Seminerimiz 21.07.2022 

tarihinde saat 14.00’te Çocuk Meclisi Konferans 

Salonunda gerçekleştirildi. Sağlıklı yaşam ve yaş 

alma konusunda katılımcılarla etkileşim hâlinde 

geçen seminerimizde Uzman Leyla ATÇEKEN 

bizlerleydi.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE
DESTEK EĞİTİMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

AiLE EĞİTiM SEMiNERLERiMiZ
DEVAM EDiYOR

Esra ÇOBANPsikolojik 
Danışman
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GENÇLERDE TEKNOLOJİ 
BAĞIMLILIĞININ ÖNLENMESİ
Programımızın altıncı başlığı “Gençlerde 

Teknoloji Bağımlılığının Önlenmesi” hakkında 
seminerimiz  19. 08. 2022 tarihinde saat 14.00 
’te Çocuk Meclisi Konferans Salonunda gerçek-
leşmiştir. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Başkanlı-
ğı işbirliği ile düzenlediğimiz seminerde Uzman 
Psikolog Sevim BALCI bizlerleydiler. Seminerde 
teknolojinin sağlıklı kullanımı, bağımlılık boyutu 
ve bağımlılığın önlenmesi için dikkat edilmesi ge-
reken konulara değinildi.

5

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI



D
ikkat becerisi bireyin hem özel hem de 
akademik hayatında son derece önemli-
dir. Çünkü dikkat ne kadar kaliteli olur ise 

öğrenme de o oranda kolay ve daha kalıcı olur.

Yaşadığımız zaman diliminde dikkat ve ilgili 
problemlerle sıkça karşılaşmaktayız. Bunun ne-
denleri fiziksel, çevresel veya bireysel olabilmek-
tedir. En sık karşılaşılan durumlardan bir tanesi 
ise teknolojik aletlerin kullanımı ile ilgilidir.

Gençlik, Çocuk ve Aile Danışma Merkezi ola-
rak çocuk ve gençlerimizin hem yaz tatillerini 
daha verimli olarak geçirmeleri hem de hayat 
başarılarına destek olmak amacıyla “Dikkat Ge-
liştirme ve Odaklanma” temalı eğitimler düzen-
ledik.

Eğitimlerimize ortaokul ve lisede okuyan öğ-
renciler katılım gösterdi. Eğitimlerimizde genel 

olarak farkındalık, kendini tanıma, zaman yöne-

timi ve organizasyon becerisi, teknolojiyi verimli 

kullanma, hedef belirleme konularında bilgi ve 

yöntem paylaşımlarının yanında dikkat ve odak-

lanma becerisini geliştiren egzersizler ve uygula-

malar yapıldı.

Sonrasında ise eğitime katılan öğrencilerimi-

ze yönelik kent gezisi düzenlendi. Rahmi M.Koç 

müzesinde katılımcıların, öne çıkan müze objeleri 

çerçevesinde hazırlanmış çeşitli şifreleri çözerek 

eserleri buldukları “Hazine Avı” etkinliği ile baş-

layan gezi Ankara Kalesi surları ve cam atölyesin-

de cam boyama etkinliği ile sona erdi.

Hüseyin ÇELİK
Sosyolog
Aile Danışmanı

DİKKAT GELİŞTİRME VE
ODAKLANMA EĞiTiMi
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ÖĞRENCİ VE VELİLERDEN 
BÜYÜKŞEHİRE TEŞEKKÜR

Kent gezisine katılan öğrenci ve veliler memnu-
niyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Selcan Topal (Veli): “Çocuklarımız dikkat ve 
odaklanma eğitimini çok sevdiler. Bizler de çok 
memnun kaldık. Öğretmenler eğitim boyunca ço-
cuklarımızla yakından ilgilendi. Gezide emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum.”

-Ceylan Biçer (Veli): “Çocuklarımız için ger-
çekleştirilen eğitimden çok memnun kaldık. Bu-
gün geziye katıldık, güzel vakit geçiriyoruz.”

-Hayrünisa Kalender: “Rahmi Koç Müzesi ile 
başlayan geziden çok memnun kaldım. Arkadaş-
larımla eğlenceli vakit geçirdim.”

-Osman Fahri Ulvi Sarı: “Gezi çok güzel geçi-
yor, çok eğleniyoruz.”

-Semanur Seçir: “Gezide oyunlar oynadık, çok 
güzel vakit geçirdik. Herkese teşekkür ediyo-
rum.”

En son olarak ise Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi Kızılcahamam Şifa Otelinde üç gün süren eğ-
lence, dinlence ve öğrenmenin bir arada olduğu 
kamp ile yaz tatilini verimli bir şekilde sonlandır-
dık.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak öğrenci-
lerimizin her zaman yanında olmaya devam ede-
ceğiz.

Yeni dönem eğitimlerimiz için aşağıdaki 
iletişim numaraları vasıtasıyla irtibat sağ-
layabilirsiniz.

0 312. 507 34 63
0 312. 507 34 73
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Rabia KARABULUTPsikolog

A
nkara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hiz-
metler Dairesi Başkanlığı Gençlik Çocuk 
ve Aile Danışmanlık Merkezi, yaz döne-

minde ortaokul ve lise öğrencileri için hazırladığı 
dikkat geliştirme ve odaklanma eğitimine katılan 
öğrenciler için Kızılcahamam Şifa Termal Sosyal 
Tesisi’nde 3 günlük kamp yaptı.

Müze gezileri, atölye çalışmaları, doğal güzel-
liklerin keşfi, termal suyun şifası ve kent orkest-
rasının müzik dinletisi ile kampa katılan öğrenci 
ve velilerle dolu dolu üç gün geçirildi.

İlk gün Kızılcahamam Jeopark Müzesi ve Kızıl-
cahamam Belediyesi 100. Yıl Nuray Yeşil Müzesi 
gezildi. İkinci gün Soğuksu Milli Parkı’nda eğlen-
celi oyunlarla piknik yapıldı. Gündüzü gezmeler-
le geçen günlerin akşamlarında çocuk ve aileler, 
kendileri için hazırlanmış atölyelerle eğlendi. Son 
gün ise kent orkestrasının hazırladığı müzik din-
letisinin ardından kamp son buldu. Kampa katı-
lan öğrenciler Kızılcahamam Şifa Termal Sosyal 
Tesisi’ nde kaldı ve kaplıca imkânlarından da fay-
dalandı.

KIZILCAHAMAM
ŞiFA TERMAL SOSYAL 

TESiSLERi KAMPI
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ÖĞRENCİ VE VELİLERDEN 
BÜYÜKŞEHİRE TEŞEKKÜR

Kampa katılan öğrenci ve veliler memnuniyetleri-
ni şu sözlerle dile getirdi:

Özlem Kılıç(Veli): Buraya iki çocuğumla birlik-

te geldim. Çocuklar çok eğleniyor. Yaz boyunca 

katılabildikleri tek etkinlik de bu oldu. O yüzden 

burada olmaktan dolayı çok mutluyum.

Nergis Ünal: Burayı çok sevdim. Şifa Termal 

Tesisi çok güzel.. Bugün ikinci günümüz. Piknik 

yapıyoruz, çok eğleniyoruz.

Emirhan Ünal: Şifa Termal Sosyal Tesisi’nde 

çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Hamama giriyo-

ruz, eğlenceli güzel vakit geçiriyoruz. Çok teşek-

kür ederiz.

Bünyamin Okçu: Ankara Büyükşehir Beledi-

yesi sayesinde Kızılcahamam’ da kamp yapıyo-

ruz. Her gün etkinlikler düzenleniyor. Hamama 

ve havuza giriyoruz. Serbest zamanlarımız da 

oluyor. Belediyemize çok teşekkür ederiz.
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Rabia KARABULUTPsikolog

İ
nsan öğrenerek gelişen bir canlıdır. Bunun için 
kullandığı en önemli araçlar dil ve okuma be-
cerisidir. Bazı bireyler zihinsel, görsel, işitsel bir 

problem yaşamadığı hâlde okumayı öğrenmekte 
oldukça zorlanmaktadır. Bu bireylerin yaşadığı 
güçlük “disleksi” olarak adlandırılmaktadır. 

Disleksi, öğrenme güçlükleri içerisinde en sık 
karşılaşılanıdır. Disleksili bireyler, arkadaşları-
nın kolayca yapabildikleri etkinlikler karşısında 
kendilerini yetersiz hissetmektedir. Okumada 
yaşanılan başarısızlıklar çocuklarda duygusal 
ve davranışsal problemlere dönüşebilmektedir. 
Bu çocuklar; düşük benlik saygısı, kaygı, stres, 
eleştirilere karşı duyarlı olma, okula gitmekten 
kaçınma, düşük akademik başarı gösterme gibi 
psikolojik ve davranışsal problemler yaşayabil-
mektedir.

DİSLEKSİ NEDİR?
Disleksi, DSM-5’te* Özel Öğrenme Güçlüğü 

kapsamında bir alt alan olarak tanımlanan, zekâ 
düzeyiyle ilişkisiz (normal ve normal üstü zekâya 
sahip bireylerde rastlanabilen), kendisini okuma 
güçlüğü olarak gösteren nörogelişimsel bir bo-
zukluktur.

Özel öğrenme güçlüğü kapsamındaki diğer alt 
alanlar aritmetik bozukluğu (Discalculi) ve yazılı 
anlatım bozukluğu (Disgrafi)’ dur. 

BELİRTİLER
Disleksinin belirtilerini fark etmek çok önem-

lidir. Erken teşhis edilebilen bir çocuğa daha son-
ra ihtiyacına göre uygun bir eğitim verilebilir. 

Disleksisi olan bireylerin yaşadığı genel sorunlar 
aşağıdaki gibidir (IDA**): 

- Konuşmayı öğrenmede gecikme, 

- Harfleri ve onlara ait olan sesleri yeterince 
öğrenememe, 

- Sözlü ve yazılı dili organize edememe, 

- Numaraları ezberlemede sıkıntı yaşama, 

- Anlayabilmek için yeterince hızlı okumada 
sıkıntı yaşama, 

- Uzun okuma parçalarını takip etme ve anla-
mada sıkıntı yaşama, 

- Yazmada güçlüklerle karşılaşma, 

- Yabancı bir dil öğrenmede problem yaşama, 

- Matematiksel işlemleri yapmada sıkıntı ya-
şamadır. 

Okul çağındaki disleksili bireylerde görülebile-
cek bazı özel belirtiler ise şunlardır: 

Yirmiye kadar sayma, haftanın günlerini say-
ma, alfabeyi sayma gibi basit sıralamaları yap-
makta, 

‘gel-yel’ gibi kelime kafiyelerini anlamada, 

Aynı harfle başlayan kelimeleri hatırlamada, 

Telaffuzda, 

Elleriyle ritim tutarak şarkıya eşlik etmekte, 

Kelimeyi hatırlamada (Nesnelerin yerine sık 
sık ‘şey, o, şu..’ gibi genel kelimeler kullanarak ge-
çiştirme), 

İnsanların ve yerlerin isimlerini hatırlamada 
ve tarif edilen yolu hatırlamakta sıkıntılar yaşa-

malarıdır.

TEDAVİ
Disleksinin tedavisinde ilaç kullanılmaz, tedavi 

kişiye uygun özel eğitimle gerçekleşir.

Aileye çocuğun durumu hakkında bilgilendir-

me yapılması ve zorlanılan durumlarla baş etme 

becerileri geliştirmelerinde çocuk ve ailenin psi-

kolojik destek alması çok önemlidir.
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Disleksiye eşlik eden dikkat eksikliği hiperak-
tivite bozukluğu vb. başka durumlar varsa psiki-
yatrik destek eşliğinde ilaç kullanılması faydalı 
olabilir.

AİLELERE ÖNERİLER
Çok geç kalınmadan, fark edilir edilmez çocuk 

bir uzmana götürülmeli. Gerekli tıbbi ve psikolo-
jik ölçümler yapılmalı, psikoeğitim ve psikiyatrik 
destek sağlanmalıdır.

Her bireyin kendine ait yapabildikleri, ilgi ve 
yetenekleri olduğu unutulmadan; çocuğun yapa-
madıkları üzerinden değil yapabildikleri üzerin-
den hareket edilmelidir.

Yeterli ilgi ve sevgi verilerek, çocuğa değerli 
olduğu hissettirilmelidir.

Sabırlı, anlayışlı ve hoşgörülü olunmalıdır.
Tutarlı davranılmalı. Bir gün sabırlı ve anlayışlı 

iken diğer gün “senden bıktım” denilmemeli. Ço-
cuğa karşı evdeki diğer bireyler de birbirleri ile 
tutarlı olmalıdır.

Okul ve öğretmenleri ile yakın bir iletişim içi-
ne girilerek birlikte ortak adımlar atılmalıdır.

Okul dışında gerekli destekleyici eğitim ve ça-
lışmaların yapılması için ilgili yerlere yönlendiril-
melidir.

Öz güven kazanması için gerekli destek veril-
meli, sosyal faaliyetlere yönlendirilmeli, yapabil-
dikleri takdir ve teşvik edilmelidir.

Çocuktan utanılmamalı ve toplumdan uzak-
laştırılmamalıdır.

Kendini ifade etmesine, farklılıklarını ortaya 
koymasına izin verilmelidir.

Her çocuğun büyüme - gelişme ve öğrenme 
seviyesinin farklı olduğunu düşünerek çocuğa 
dair büyük beklentiler içine girilmemeli, zorlan-
mamalı ve başkaları ile kıyaslanmamalıdır.

Disleksili bireyler yaşıtlarının çoğunun kolay-
lıkla yapabildikleri çeşitli şeyleri yapamamanın 
ve bununla defalarca yüzleşmenin zorluğunu 
yaşamaktadır. Yaşadıkları bu zorlukların anlaşı-
labilmesi için bireysel ve toplumsal farkındalığın 
arttırılması ve destekleyici yol ve yöntemlerin 
bulunmasının gerekliliği görülmektedir.

Disleksili bireylerin yaşadıkları güçlüklere 
rağmen bazı güçlü yönleri vardır. Olaylara farklı 
bir yönle bakabilmeleri, empati güçlerinin yük-
sek olması, ileri görüşlü, meraklı, yaratıcı olma-
ları, hayal güçlerinin oldukça geniş olması onlara 
hayatta başarıyı getirebilecek özelliklerdir.

* Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel 
El Kitabı

**Uluslararası Disleksi Derneği

KAYNAKLAR
-Balcı, E. (2017). Dyslexia: definition, classificationandsymp-

toms. SDU International Journal of EducationalStudies, 4(2), 166-
180. 

-https://www.disleksi.org/disleksi-nedir
-Salman U, Ozdemir S, Salman AB, Ozdemir F. [“Dyslexia”, thes-

pecificlearningdifficulty]. FNG & Bilim Tıp Dergisi 2016;2(2):170-
176. 

-Seçkin Yılmaz, Ş. & Erim, A. (2019). Türkiye’de yaşayan yetiş-
kinlerin disleksiye ilişkin bilgi düzeylerinin incelenmesi. Bolu Abant 
İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(3), 1102-
1115.

-https://www.disleksi.com.tr/disleksili-bireylerin-zayif-ve-guc-
lu-yonleri
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SOSYAL AĞLARIN
HAKiMiYETiNE KARŞI

EBEVEYNLERE ÖNERiLER

İ
nsan ötekiyle var olan bir varlık. Ötekinin yü-
zünü bana dönmesine, bakışını bana çevirme-
sine ihtiyacım var. Varlığımın bu dünyadaki  

karşılığını,benliğimin yansımasını ancak ötekiyle 
deneyimleyebiliyorum. Bugün bizi yalnızlaştır-
dığından şikâyet ettiğimiz sosyal medya uygu-
lamalarını kullanmaya başlarken de asıl amacı-
mız yine ötekine ulaşmaktı. Bu yüzden sosyal 
ağların 21.yy insanının yalnızlıkla başa çıkmak 
ve arzularına doyum aramak için tutunduğu bir 
dal olduğunu söylemek çok yanlış olmaz. Bugün 
ruh sağlığı alanında çalışan birçok uzman, sosyal 
medyaya olan düşkünlüğümüzü kendimizi iyileş-
tirme çabamızın bir sonucu olarak ifade ediyor. 
Belki de bu yüzden online yaşamın bize sunduğu 
dijital oyuncakları hepimiz çok sevdik. Akıllı tele-
fonların, tabletlerin, kesintisiz internet ağlarının 
olmadığı eski yaşamlarımızı hayal etmek bile ar-
tık birçoğumuz için oldukça zorlayıcı bir senaryo.

Bizi ötekiyle buluşturma vaadiyle yaşamla-

rımıza giren sosyal ağlar, çoktan hayatlarımızı 

gönüllü bir esaret altına almış durumda. Bu du-

rum her geçen gün küresel şirketlere daha fazla 

kazandırırken bizleri de onlara daha bağımlı hale 

getiriyor. Bu öylesine iyi kurgulanmış bir sistem 

ki hiç sorgulamadan bize sunulan topluluk ku-

rallarına uyum sağlayı her yeni dijital gelişmeye 

ivedilikle adapte olmakta hiç zorlanmıyoruz. Al-

goritmalar ve yapay zekâyla stratejik bir plan-

lama sonucunda tasarlanan sistem ekrana her 

baktığımızda ilgimizi çekecek içerikleri önümüze 

çıkarırken, dijital dünyanın muktedirleri, hoşu-

muza gideceğini bildikleri her yeni post ya da vi-

deoyla beynin dopamin salgılamasına böylelikle 

de parmaklarımızın ekranı kaydırmaya devam 

etme motivasyonunu canlı tutmaya devam edi-

yor.Sanal dünyanın tek bir parmak hareketiyle 

sunduğu bu yapay dopamine karşılık gerçek dün-

ya gözümüze her zamankinden daha zahmetli 

görünüyor. Hepimiz farkında bile olmadan ger-

çek dünyanın emek isteyen yaşamındansa dijital 

dünyanın bir tuşla bize sunduğu bu yüksek do-

yum hâlini tercih eder olduk.

Esra ALTINKAYNAKPsikolog
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Son bir yıldır sıklıkla duymaya başladığımız 
Metaverse / Meta Evren de arzularımızı zahmet-
sizce giderme noktasında bizlere yeni vaatler 
sunuyor. Artırılmış gerçeklik vurgusuyla öne çı-
kan Meta Evrende nasıl bir sistem kurgulanacağı 
yada bu sistemin kitleler nezdinde ne ölçüde ka-
bul göreceği belirsizliğini korumaya devam ede-
dursun, vaat edilen   gerçekliğin bizi kendi dünya-
larımızın gerçeğinden daha da uzaklaştıracağına 
dair kaygılar artık yüksek sesle dile getiriliyor. 
Dört yandan hepimizi çevreleyen bu dijital dev-
rim karşısında kendimiz ve çocuklarımız için nasıl 
bir konum almamız gerektiği ise uzun zamandır 
gündemlerimizde ilk sıradaki yerini koruyor.

Sosyal ağlar ve dijitalleşmeye yönelik son ya-
pılan yayınlarda ebeveynlere;

*Öncelikle yasaklama ya da engellemeyle diji-
talin çocukların yaşamlarındaki varlığına son ve-
remeyecekleri gerçeğini kabul etmeleri 

*Her çocuğun, varlığını onaylatma, benliğini 
kabul ettirme, onaylanma ve beğenilme ihtiyacı 
içerisinde olduğunu ve sosyal medya uygulama-
larının çocuklarımızın bu ihtiyaçlarına cevap ve-
ren doyurdukları bir yanı olduğunu unutmamayı

• Çocuklarımızı sosyal medyada pasif izleyici 
olmaktan çıkarıp içerik üretme konusunda 
teşvik etmeyi (Sevdiği, eğlendiği ne varsa 
onun içeriğini üretmek)

• Üretim aşamasında tasarlama, fikir üret-
me, video çekme, çektiği videoyu paylaş-
ma, yayınladığı videoya gelecek yorumlara 
açıklamalar getirmeyi teşvik ederek sürecin 
nedenli zahmetli olduğunu yaşayarak öğret-
meyi

• Binbir emekle ortaya koyduğu şeyin (çoğun-
lukla) alıcısının olmadığı durumlarda yaşadığı 
hayal kırıklığıyla başa çıkmasında yanında 
olup destek olmayı 

• İçerik oluşturmanın güçlükleriyle karşı karşı-
ya kaldıkça çocukların ve gençlerin dijitalden 
uzaklaşacağı ve bu boşlukları doğru şeylerle 
doldurmak için rehberlik etmeyi,

• Sosyal medyada izlediği, takip ettiği kişileri 
eleştirmeden önce onunla birlikte vakit ayı-
rarak izlemeyi, sahici bir merak içerisinde so-
rular sormayı, ortak zemin üzerinden payla-
şımda bulunarak düşünceleri paylaşmayı ve 
istişare etmeyi,

• Onunla sahici bir iletişim kurup seçimleri se-
bebiyle eleştirilmediğini hissettirdikçe dijital 
oyuncaklarını değil gerçek hayatı tercih ede-
ceğini çünkü asıl istediğinin varlığının onay-
lanması olduğunu vurgulamaktalar.

Kısacası, çocuklarımızı anlamaya çalışarak 
onların dünyasının bizimkinden farklı olduğunu 
kabul ederek ilişki kurmak, onaylanmak ve tak-
dir edilme beklentilerinin farkında olarak yeni bir 
iletişim dili oluşturmaya her zamankinden daha 
fazla ihtiyacımız var.

KAYNAKLAR

-GÜNGÖR,S. https://www.instagram.com/p/CY-
rgs5HNvyq/?utm_source=ig_web_copy_link
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SINAV KAYGISIYLA 
NASIL BAŞ EDEBİLİRİZ?

H
er yıl birçok öğrenci bilgi ve becerilerinin 
değerlendirildiği çeşitli sınavlara hazırla-
nıyor. Bu durumun doğal bir sonucu ola-

rak da sınav kaygısı günümüz insanı için önemli 
bir problem haline gelmiş durumda. Bu durumla 
başa çıkabilmek ve  sınav kaygımızı yönetebil-
memiz için öncelikli olarak kaygının ne olduğunu  
anlamamız gerekli. Kaygı; her insanda bulunan 
ve varlığı hayati derecede öneme sahip bir duy-
gudur. Kaygı sistemimiz dış dünyadaki tehlike-
lerle baş edebilmemiz için bizi uyaran bir alarma 
benzer. Kaygının esas amacı bizi korumaktır, bu 
nedenle kaygı gerekli ve yararlı bir duygudur.

Aynı şekilde belirli bir düzeyde sınav kaygısı 
duymakta her insanın yaşadığı normal bir duy-
gudur  ve bizi sınava  çalışmak için motive ede-
bilir. Ancak sınav kaygısı bizim bilgilerimizi sınav 
esnasında etkili bir biçimde kullanmamıza engel 
oluyor ve başarımızın düşmesine neden oluyor 
ise sınav kaygımız bir sorun düzeyine ulaşmış de-
mektir. Bu süreçte kişi sınavı zor ve aşılması güç 
görürken, kendisinin bu sorunla baş etme düze-
yini düşük görür. Aynı sınava giren öğrencilerin 
kaygı seviyelerinin birbirinden farklı olmasının 
da temel nedeni budur. Her öğrencinin sınavla 
ilgili algısı, değerlendirmesi, anlamlandırması bir-
birinden farklıdır çünkü her insan dünyaya kendi 
penceresinin ardından bakar ve hepimiz düşün-
celerimizi gerçek gibi algılarız. O zaman bizi asıl 
kaygılandıran şey sınav değil, bu sınava verdiği-
miz anlam, sınavın sonucuyla ilgili düşünceleri-

mizdir. Bu düşünceler gerçekçi, duruma uygun ve 
yararlı olursa başarı şansımız artar. Öğrenci sınav 
sonucunda başarısız olmayı, kendi benliğine bir 
tehdit olarak görür ve bu durumun sonucunda 
başarısız bir insan olacağına inanırsa sınav kaygı-
sı artar. “Sınavı kazanmak” ya da “bütün soruları 
doğru cevaplamak” gibi hedefler işlevsiz ve so-

İlayda İLKYAZ TOPUZPsikolog
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nuç odaklı hedeflerdir. Bu tür hedefler kaygımız 
için yararlı olmaz çünkü sınav esnasında bizim 
kontrolümüzde olmayan pek çok etken ortaya 
çıkabilir, öğrenci bütün soruları doğru cevaplaya-
bilecek potansiyelde olsa bile yanlış yanıt verebi-
lir. Bu durumda bizim elimizde olan ve kendimize 
koyabileceğimiz tek gerçekçi hedef “sınava çalış-
maktır.” Çünkü bu hedef bizim kontrolümüzde 
olan süreç odaklı bir hedeftir. Sınav sonucunda 
biz değil, çalışma davranışımız değerlendirilir. 
“Sınavı kazanmak” hedefine odaklanmak bir 
merdivenin en üst basamağına bakmak gibidir 
ve kaygımızı artırır. Bunu yerine sınava çalışma-
ya ve en üst basamağa giden diğer basamakları 
adım adım çıkmaya odaklanmak daha yararlıdır. 
Sınava çalışırken önce ders çalışıp sonra diğer 
aktivitelerimize vakit ayırmak ve ders çalışmayı 
ödüllendirici bir hale getirmek daha doğru olur. 
Bu süreçte düzenli bir uyku ve beslenme rutini 

oluşturmak da sınav günü yaşayacağımız kay-

gıyı hafifletir. Ayrıca ailelerin ve öğretmenlerin 

çocuktan mükemmeliyetçi beklentilerde bulun-

mamaları da daha yararlı olur. Zaten hâlihazırda 

sınav kaygısı olan bireylerde, mükemmeliyetçi 

hedefler kaygıyı arttırarak, başarının düşmesine 

neden olur. 

“Ya sınavda bildiklerimi unutursam, ya başara-

mazsam” düşünceleri normaldir ancak bu düşün-

celeri gerçek gibi görürsek sıklıkları artar. Bunun 

yerine bu olumsuz düşüncelerin varlığını kabul 

etmek, ‘başaramama’ durumunun da olasılık dâ-

hilinde olduğunu ancak bizim bu durumu kontrol 

edemeyeceğimizi anlamak ve kontrol edebilece-

ğimiz tek faktör olan “sınava çalışmaya” odaklan-

mak, bu belirsiz duruma karşı toleransımızı artı-

rır, kaygı seviyemizi düşürür.
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A
nkara Büyükşehir Belediyesinden sosyal 
destek alan ailelerin, sosyal destek öde-
melerinin kapı kapı dolaşılarak dağıtımla 

yapılması yerine yardımların Başkent Kartlara 

ödemeler aracılığıyla yapılması bir seneyi geçti.

Devam eden yeniliklere ek olarak artık ekmek 

yardımı ekmek arabaları aracılığıyla değil hane-

deki kişi sayısı tespit edilip kişi sayısına oranla 

günlük 4,00 Türk lirasından hesaplanıp 30 gün-

lük ekmek desteğinin ödemeleri Başkent Kart-

larına yapılmaya başlandı.

Zaman zaman yaşanan sorunların önüne geç-

mek adına gerçekleşen bu uygulama vatandaşın 

hizmetine sunuldu.

SOSYAL	YARDIMLAR	PLANLAMA	VE	
KOORDİNASYON	ŞUBE	MÜDÜRLÜĞÜ

Melike KOLÇAKEğitmen

EKMEK ÖDEMELERi DESTEĞİ ARTIK
BAŞKENT KART’A YAPILIYOR

SOSYAL DESTEK ALAN 
AİLELERE ÖDEME TEMMUZ 
AYINDA YAPILDI
Sosyal Belediyecilik kapsamında ihtiyaç sahi-

bi ailelere Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak 

destek olmaya devam etmekteyiz. Kurban Bay-

ramı öncesinde sosyal destek alan 215.822 aile-

nin Başkent Kartların her birine 600 TL’lik nakdi 

yardım ödemeleri yapıldı.

Toplamda 129 milyon TL ödeme yapılarak 

kimsenin mağdur olmaması gözetildi. Başkanımı-

zın belirttiği gibi ‘Hiç kimse yatağa aç girmesin, 

tüm çocuklarımız hak ettikleri gibi sağlıklı besle-

nebilsin’ diye desteğini dile getirdi.

SOSYAL BELEDİYECİLİK 
KAPSAMINDA VATANDA-
ŞIMIZA ET DESTEĞİ
Sosyal yardımları çeşitlendiren Büyükşehir 

Belediyesi geçtiğimiz günlerde Başkentli çocuk-
ların sağlıklı beslenebilmesi amacıyla bu sene 
yeni bir destek uygulamasını daha hayata geçir-
miştir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Baş-
kanımız Mansur Yavaş’tan sosyal belediyecilik 
kapsamında sosyal yardım alan 240 bin 792 aile-
mizin Başkent Kartlarına ocak ayı itibarıyla her 
ay sağlanacak Et ve Et Ürünleri’nde kullanabi-
lecekleri kişi başı 130 TL destekleri yatırılmaya 
devam ediyor.

Yardım almak isteyen, devam eden yardım ka-
yıtlarını sorgulamak isteyen vatandaşlarımız aşa-
ğıdaki numarayaı arayarak bilgi alabilirler.

BAŞKENT 153
322 11 33
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hiz-
metler Dairesi Başkanlığı tarafından kır-
tasiye alışverişlerinde ailelere sağlanan 

destekle çocuklarımız gönüllerince eksiklerini 
tamamlayarak okullarına gidebilecekler.

Geçen sene de yaptığımız kırtasiye desteği-
mizden 99.282 ailemiz faydalanmıştır. Bu sene 
itibarıyla belediyemizden sosyal destek alan 
108.969 vatandaşımızın ilkokul, ortaokul ve lise 
öğrencisi 180.044 çocuğu için kırtasiye desteği 
nakdi yardımı yapıldı.

Sosyal destek alan vatandaşlarımızın Başkent 
Kartlarına ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin 
her biri için 300,00 TL kırtasiyede kullanmak 
üzere nakit yardımı yapıldı. 

Başkanımız Mansur Yavaş, konuya ilişkin ’Fır-
sat eşitsizliğinin geleceğimizin önüne geçmesini, 
evlatlarımızın ışığını gölgelemesini istemiyoruz. 
Sosyal yardım alan 108.969 ailemizin çocuğuna 
kişi başı 300’er TL’den toplam 54.045,000TL 
kırtasiye desteğimizi kartlara yükleyeceğiz. 
Yüklenen bakiyeler sadece kırtasiye esnafımızın 
dükkânlarında kullanabilecektir. Esnafımızın dai-
ma yanındayız.’dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak; tüm çocuk-
larımıza yeni dönemlerinde başarılar dileriz.

KIRTASİYE DESTEĞİNİZ

KPSS ÜCRETLERİ 
BÜYÜKŞEHİRDEN
Geçen sene olduğu gibi bu sene de Sosyal 

Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak sosyal des-
tek alan vatandaşların Ösym’nin gerçekleştirdiği 
KPSS giriş sınavlarının ücret bedelinin ödemeleri 
gerçekleştirildi.

18 Eylül’de yapılacak olan lisans ve 9 Ekim’de 
yapılacak olan Ön lisans sınavları için KPSS aday-
larına sınav başvuru ücreti geçen yılda olduğu 
gibi bu yıl da ödeyerek; Ankara Büyükşehir Bele-
diyesi “Sınav ücreti bizden, başarı sizden” başlığı 
altında KPSS adaylarına maddi destek vereceğini 
ifade etti. 

Büyükşehir Belediyesi olarak lisans sınavları 
için 2021 yılında; 2165 vatandaşın ücretini kar-
şılamıştı. ABB, bu yılda sosyal destek alan; 4195 
vatandaşın sınav ücreti ödemesinde bulundu. 
Bu sene ön lisans sınavına giren 2813 vatanda-
şın ödemesi yapıldı.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• KPSS’ye girecek adaylar lisans her bir  
 oturum için 115 TL

• KPSS Alan Bilgisi Sınavı’nın her bir otu- 
 rumu için 80 TL

• ÖABT için 115 TL 

• Ön lisans için 130 TL

• Ortaöğretim Kpss için 130 TL 
 olarak ödemeler alındı.
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GiYSi MERKEZiMiZ 
TAŞINDI

A
nkara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hiz-
metler Dairesi Başkanlığı bünyesinde 
hizmet veren Giysi Merkezimiz Etlik Os-

manlı İş Merkezi’ne taşındı. Ankara Büyükşehir 
Belediyesi bugüne kadar 233.000 haneye Baş-
kent Kart dağıtımını gerçekleştirmiş bulunmak-
la birlikte yine ihtiyaç sahibi ailelere giysi desteği 
sağlamaya devam ediyor. 

Önceki görünümünden eser kalmayan giysi 
merkezimiz yeni yerinde sizlere daha iyi hizmet 
verebilmek adına daha konforlu ve daha ulaşıla-
bilir görünüme sahip oldu. 

Giysi Merkezi’nden giysi desteği alabilmek 
için başvurunuzu ‘0312 507 37 00’ arayıp ya-
pabilirsiniz. Başvurunuz onaylandıktan sonra 
Giysi Merkezi’nden telefonunuza gelecek me-
sajda randevu saatiniz ve gününüz bildirilecektir. 
Gelen vatandaşlarımızın ihtiyacı olabilecek iç gi-
yim, dış giyim, ayakkabı, etek, pantolon, tişört vb. 
ürünleri kendi bedenlerine ve tercihlerine uygun 
olanı seçerek bir mağazada alışveriş edercesine 
Giysi Merkezimizden faydalanabileceklerdir. 

Sosyal belediyecilik kapsamında desteğimizi 
sürdürmek adına görevimiz bilhassa insanlık adı-
na anlayışla ve sabırla desteklerimizi sürdürdük 
ve sürdürmeye devam edeceğiz.

Başkent 153 üzerinden gelen taleplerinizi 
bekletmeden değerlendirmeye alıp ilgili konuya 
dair bilgi vermeye devam ediyoruz.

İletişim numaralarımız; 

0312 507 37 00
0312 322 11 33
0312 321 08 06

Melike KOLÇAKEğitmen
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Umutcan ÇALIŞSosyal Hizmet
Uzmanı

A
lzheimer Sosyal Yaşam Merkezine gelen 
üyeler arasında en çok dikkat çeken ve 
gözlemlenen durumlardan bir tanesi de 

üyelerin kendilerini kapatmasıdır. Hastalığın ge-
tirdiği psikolojik sürecin de etkisiyle üyeler psiko-
lojik olarak olumsuz etkilenmekte ve içe kapan-
maktadırlar. Özellikle gelen üyelerin bu hastalığı 
sadece kendileri yaşıyormuş gibi kabullenmesi 
ve çevrelerinden kendilerini soyutlamaları on-
ları psikolojik ve sosyal yönden olumsuz etkile-
mektedir. Bu yüzden Alzheimer Sosyal Yaşam 
Merkezi olarak onları genelde bir arada tutup 
yalnız olmadıklarını hissettirmeye çalışmaktayız. 
Üyelerin bu durumdan etkilenmemeleri amacı 
ile Sosyal Yaşam Merkezimizde çeşitli aktiviteler 
temin ederek sosyal hayatlarından soyutlanma-
maları için çalışmalar yapılmaktadır.

Üyelerin bir arada olup kaynaşmasını sağla-
mak amacıyla 12.08.2022 tarihinde Ankara El-
madağ ilçesi Hasanoğlan Belediye tesislerinde 
kahvaltı organizasyonu gerçekleştirilmiştir. Ön-
ceden belirlenen program dâhilinde önce ailelere 
haber verilerek orada bir aile ortamı oluşturul-
muş ve üyelerin birbiriyle kaynaşması sağlanmış-
tır. 

Kahvaltı organizasyonuna kurumdaki üyeler 
ve üye yakınları katılmıştır. Bu organizasyon için 
üyeler sabah 09.00 da Ankara Gençlik Parkı!n-
dan otobüs ile Hasanoğlan’a götürülmüştür. Özel-
likle otobüste de üyelerin birbirleriyle iletişim ve 
etkileşim içinde olmaları için birbirleriyle otur-
malarına özen gösterilmiştir. Sabah saat 10.00 
da Hasanoğlan tesislerine gidilmiştir. Kahvaltıda 
üyelerin ve yakınlarının birbirleriyle bir arada 

ALZHEiMER MERKEZi 
KAHVALTI ETKiNLiĞi

YAŞLI HİZMETLERİ VE ŞEFKAT EVLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
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olup kaynaşmasına özen gösterilmiştir. Kahvaltı 
sonrasında açılan müziklerle birlikte üyeler bir-
birleriyle oyunlar oynamıştır. Saat 13.00’e kadar 
süren etkinlikte üyeler çok memnun olduklarını, 
personellerin kendilerinin her şeyi ile ilgilendik-
lerini söylemiş ve etkinliğimizden çok memnun 
olmuşlardır. Düzenlenen etkinliğe Sosyal Hiz-
metler Daire Başkanı Sayın Adnan Tatlısu, Yaşlı 
Hizmetleri ve Şefkat Evleri Şube Müdürü Esin 
Mızrak, Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi birim 
sorumlusu Evrim Küçük ve dairede görev yapan 
diğer personeller katılmıştır.

Amacımız; üyelere çeşitli ikramlar eşliğinde 
hem güzel birkaç saat geçirmelerini sağlamak 
hem de ev ortamında oldukça sıkıntılı zamanlar 
yaşayan yaşlılara bir nebze de olsa değerli olduk-
larını hissettirip sosyalleşme imkânı tanıyarak 
sosyal yaşantılarını daha zevkli hâle getirmekte-
dir. Alzheimer merkezimiz de yaşlılarımız ile bu 
tür etkinliklere devam edeceğiz.

20

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



ÇUBUK KARAGÖL
GEZiSi

A
nkara Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Hiz-
metleri ve Şefkat Evleri Şube Müdürlü-
ğüne bağlı Yaşlılar ve Gençler Bilgi Eri-

şim Merkezi olarak; öncelikle 26 Ağustos Cuma 
günü doğa ile olan randevumuza geç kalmamak 
adına erken saatlerde yetmiş kişilik kalabalık bir 
kafile ile iki otobüs Çubuk Karagöl yolculuğuna 
başlanıldı.

Pandemi sürecinde 60 yaş üstü vatandaşları-
mız salgından dolayı sağlık sorunları yaşamamak 
için belirli bir süre evde kalarak,  insan ve doğa-
dan uzak vakit geçirdiler. Bu süreçte kıymetli 
üyelerimiz birbirlerini özledi ve belediyemizin 
üyelerimiz için düzenlediği etkinlik ile doğayla iç 
içe ve sevdikleriyle kaliteli zaman geçirerek te-
miz hava almalarını ekip olarak amaçladık.

Gezimiz otobüsteki şarkı ve türküler eşliğin-
de devam etmiştir.Çubuk ilçesine yaklaşık 40 km 
uzaklıktaki gölün çevresi çam ve dağ kavağı or-
manları ile kaplıdır. Karagöl, Çubuk ile Kızılcaha-
mam arasında küçük ve derin bir krater gölüdür.
Üyelerimiz otobüsten indiği andan itibaren bu 
doğa güzelliği karşısında mest oldular. Bu güzellik 
doğa yürüyüşüyle başladı, gölün etrafında birkaç 
tur atarak doğanın güzelliğini doyasıya yaşadılar. 
Yaşadıkları bu güzel anları ölümsüzleştirmek için 
bol bol hatıra fotoğrafları çekilip, çektikleri bu 
güzel fotoğrafları sevdikleriyle ve çeşitli sosyal 
medya araçlarında paylaştılar.

Ankara Büyükşehir Belediyemize ait olan 
Karagöl Milli Parkının içindeki kafeteryada çay, 
kahve ve çeşitli sıcak içecekler eşliğinde sohbet-
ler yaptılar. İkramlıklar eşliğinde keyifli zamanlar 
geçirerek özlem giderdiler. Pandemi döneminde 

çoğunun yapamadığı toprakla bütünleşmeyi ger-
çekleştirdiler ve ardından çıplak ayakla toprağa 
basmanın zevkini yaşayarak tüm negatif enerjile-
rini attılar. Üyelerimizin eşsiz mutluluğu görülme-
ye değerdi, onların bu keyifli zaman geçirdiklerini 
görünce vesile olmak bize de mutluluk verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Kara-
göl gezisi ile hayatlarına mutlu bir gün eklendi. 
Üyelerimiz belediyemize, Başkanımıza ve ekibi-
ne bu güzel gün ve hizmetler için teşekkür ede-
rek, memnuniyetlerini içtenlikle ifade ederek, 
bir sonraki gezide görüşme dilekleriyle  sağlıklı 
bir şekilde otobüslerle buluşma noktasına dönüş 
sağlandı.

Nazmiye ERCİYASEğitmen
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MUTLU GÜNÜ
BÜYÜKLERİMİZİN

A
nkara Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Hiz-
metleri ve Şefkat Evleri Şube Müdürlüğü 
tarafından düzenlenen kahvaltıya, Yaşlılar 

Bilgi Erişim Merkezi üyeleri etkinliğe büyük ilgi 
göstermiş ve programa büyük bir mutluluk ile ka-
tılmıştır. Sayın Mansur YAVAŞ Başkanımızın yeni 
açtığı Hasanoğlan Yaşlılar Lokalinin ev sahipliğin-
de görsel bir şölen yaşanarak üyelerimizle güzel 
vakit geçirilmiştir. Organizasyona Yaşlı Hizmetle-
ri ve Şefkat Evleri Şube Müdürümüz Esin Mızrak 
katılmış ve katılımı ile üyelerimizle tek tek sevgi 
ile ilgilenmesi, üyelerimiz tarafından hayranlıkla 
karşılanmıştır.

Kahvaltıda pandemi sürecinde evinden çı-
kamayan 65 yaş üstü kıymetli üyelerimiz doğa 
ile buluşmuştur. Açık havada müzik ve kahvaltı 
sunumu eşliğinde kaliteli bir organizasyon yapıl-
mıştır. Kahvaltı yapılırken sohbetler de edilerek 
yaşlılarımız çok eğlenmişlerdir. Halaylar çekilmiş 
ve oyunlar oynanmıştır. Kahvaltı bitiminde Hasa-
noğlan’ın yöresel halk pazarı gezilerek alışveriş-
ler yapılmıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesinin 
Yaşlı Lokalinin bahçesinde bulunan tarihi alan ge-
zilerek hatıra fotoğrafı çekilmiştir.

Elmadağ ilçesinde bulunan Hasanoğlan Köy 
Enstitüsü’nün bulunduğu alana gidilerek rehber 
eşliğinde enstitü alanındaki tarihi binalar gezil-
miş yerinde görülmüş ve bilgi alınmıştır.

Eski yıllarda Hasanoğlan köy enstitüsünde 
eskiden öğrenim gören yaşlılar tekrar okulları-
nı görmenin mutluluğunu yaşarken, yaşlılarımız 
anılarını hatırlayarak geçmişe gidip hüzünlen-
mişlerdir. Bilgi Erişim Merkezi üyeleri geziden ve 
gördükleri ilgiden dolayı duydukları memnuni-
yeti sık sık dile getirmişlerdir. Sayın Başkanımız 
Mansur Yavaş ve ekibine çok teşekkür ettiklerini 
ifade etmişlerdir. Mutlu bir şekilde geziyi sonlan-
dırmışlardır.

Elmadağ ilçesinde bulunan Hasanoğlan Köy 
Enstitüsü’nün bulunduğu alana gidilerek rehber 
eşliğinde enstitü alanındaki tarihi binalar gezil-
miş yerinde görülmüş ve bilgi alınmıştır.

Eski yıllarda Hasanoğlan köy enstitüsünde 
eskiden öğrenim gören yaşlılar tekrar okulları-
nı görmenin mutluluğunu yaşarken, yaşlılarımız 
anılarını hatırlayarak geçmişe gidip hüzünlen-
mişlerdir. Bilgi Erişim Merkezi üyeleri geziden ve 
gördükleri ilgiden dolayı duydukları memnuni-
yeti sık sık dile getirmişlerdir. Sayın Başkanımız 
Mansur Yavaş ve ekibine çok teşekkür ettiklerini 
ifade etmişlerdir. Mutlu bir şekilde geziyi sonlan-
dırmışlardır.

Ayşe ÖZYILMAZEğitmen
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ALTINPARK 
YAŞLILAR LOKALi AÇILIŞI

T
ürkiye genelinde yapılan araştırma incele-
me ve görüşmeler sonucunda yaşlı lokalle-
ri 60 yaş ve üzeri vatandaşlara hizmet ver-

mektedir. Son yıllarda Avrupa standartları da göz 
önüne alındığında Belediyelerin yaşlılık politikası 
içinde yaşlı lokallerini çoğalttığı gözlemlenmiştir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yaşlıların ya-
şam kalitesini yükseltmek ve yaşlılara yönelik 
projeler geliştirmek amacıyla çalışmalarına de-
vam etmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Yaşlı Hizmetleri ve Şefkat Evleri Şube Müdürlü-
ğü olarak yaşlıların sosyal faaliyetlerde buluna-
cakları, boş zamanlarını değerlendirebilecekleri 
ve yaşam sürecini sağlıklı, aktif bir şekilde geçir-
melerini sağlamak amacıyla Altınpark Yaşlılar Lo-
kali hizmete açılmıştır. Ankara’da Elmadağ Yaşlı-
lar Lokalinden sonra ikinci Yaşlılar Lokali olma 
özelliği taşıyan merkezin açılışına Sayın Nursen 
Yavaş, ABB bürokratları, daire başkanları, genel 
müdürler ile çok sayıda vatandaşımız katılmıştır. 

Gamze ASLANSosyal Hizmet
Uzmanı
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Yaşlılarımız yaş alırken daha sağlıklı yaşlan-
maları için hizmet kalitesi gereği yaşlarına uygun 
hizmet verilmesi gerekmektedir. Altınpark yaşlı 
lokali içerisinde; kitap ve gazete okuma imkânın-
dan tavla, satranç, masa tenisi ve kelime oyunla-
rına, seminer ve film izleme salonundan uzman 
danışma hizmetlerine, grup çalışmalarından spor 
faaliyetlerine, teknolojik konularda bilgi ve yar-
dımdan hobi ve kurs odalarına çok sayıda sosyal 
faaliyet bulunmaktadır. Ayrıca kadın ve erkek 
yaşlılarımız için kuaför hizmeti verilecektir. İnsa-
na hizmeti örnek alan, betondan ve betona dair 
her şeyden uzak tutan anlayışın bir örneği bu 
lokalin açılması bu hizmetin oluşmasına önemli 
bir anlam katmıştır. Lokal formundaki merkez, iç 
mimarisi ve dekoruyla da yaşlıların çok hoşuna 
gidecek modern bir hava oluşturmaktadır. 

Altınpark yaşlılar lokaline 60 yaş ve üzeri va-
tandaşlarımız üyelik sistemi ile merkeze üye ka-
yıtları yapılacaktır. Vatandaşlarımızın üyelikleri 
ve aldıkları hizmetler görevli personeller tarafın-
dan takip edilecektir.

Ücretsiz çay, kahve ve diğer ikramların ser-
vislerinin de olacağı lokalde; 1 birim sorumlusu, 
3 yaşlı hizmet destek personeli, 4 temizlik perso-
neli, 1 mutfak personeli 1 kadın ve 1 erkek olmak 
üzere kuaför çalışmaktadır. 10.00-22.00 saatleri 
arasında lokalimiz yaşlı vatandaşlarımıza hizmet 
verecektir. Bizde Ankara Büyükşehir Belediyesi 
olarak sağlıklı yaşlı sağlıklı toplum demek sloga-
nı ile yaşlılarımıza en iyi hizmeti vermeye devam 
edeceğiz.
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AKÇAKOCA TATİL KAMPI 
HiZMETE AÇILDI

A
nkara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hiz-
metler Dairesi Başkanlığına bağlı Yaşlı-
lara Hizmet Merkezi; 60 yaş üstü mer-

kezimize üye olan vatandaşlarımızın; günlük 
yaşamlarını kolaylaştırmak, sağlıklı bir yaşlılık 
süreci geçirmelerini, toplumdan soyutlanmadan 
yaşamlarını devam ettirmelerini sağlamak ve ya-
şadıkları ortamda yaşlılarımıza destek olmaktır.

Özellikle pandemi sürecinde 65 yaş üstü va-
tandaşların risk gurunda olması nedeniyle yaşlı 
nüfusun korunması amaçlanmıştır. Yaşlı nüfusun 
demografik yoğunluğuna oranla bulaş riskinin 
yükselmesi öngörülmüş ve bu sebeple bazı ön-
lemler alınmıştır. Salgın süreci ve alınan önlemle-
rin demografik yaşlanma ve yaşlıların nüfustaki 
artış hızları göz önünde bulundurularak sağlık, 
ekonomi, sosyal çevre vb. yönlerden etkileyip 
etkilemediği kültürel değişimler çerçevesinde 
tespit edilmelidir. Bu sayede yaşlıların toplum-
daki değer kazanım ve kayıpları tespit edilmiş ve 
yaşlılık kültürlerinin pandemi süreciyle yaşadığı 
değişim toplum bilimi açısından değerlendirilmiş 
olacaktır. Bu süreç sağlık, sosyalleşme, ekono-
mi,  fiziki izolasyon, sosyal destek vb. alanlarda 
uygulanan koruma ve önlem çalışmaları, yaşlılık 
kültürünün değişimini sağlamış, toplumun yaşlı-
ya bakış açısında hatırlama, özlem, aidiyet, önem 
kaybından duyulan korku ve endişe vb. yönlerin-
den değişimler dikkat çekmiştir.  

Günümüzde yaşlı ve yaşlılık sorunlarını incele-
diğimizde karşımıza çıkan temel sorunlardan biri 
sosyalleşmedir. Sosyalleşme; hayatın her evre-
sinde olduğu gibi yaşlılık döneminde de karşımı-

İbrahim GÖKGÖZSosyolog-
Aile Danışmanı
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BiRiM ADI ADRES TELEFON
AHMETLER ŞEFKAT EVİ Kültür Mah. Çaldıran Sokak No: 18 Kolej / Çankaya

0312 507 36 81-
507 36 82

ONKOLOJİ ŞEFKAT EVİ Özevler Mah. İvedik Cad. No: 201 Demetevler / Yenimahalle 0312 335 68 21 

RÜZGARLI ŞEFKAT EVİ Fuat Börekçi Cad. 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 Mah. Hisar Park Cad. Firuzağa Sokak No: 11 Ulus 0312 309 82 06

BARINMA EVİ Kale Mah. Hisar Park Cad. Firuzağa Sokak No: 9 Ulus 0312 311 11 07

YENİ BARINMA EVİ Ziraat Mah. 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 Mah. Bağdat Cad. Cemre Parka İçi 
Yenimahalle/ ANKARA

0312 507 37 47- 
507 37 48- 
507 37 49

YAŞLI HiZMETLERi VE ŞEFKAT EVLERi iLETiŞiM BiLGiLERi

Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda, 
belediyemiz bünyesinde hizmet veren Akçakoca 
Tatil Kampı Yaşlılara Hizmet Merkezine kayıtlı 
yaşlılarımıza hizmet vererek pandemi boyunca 
gidemedikleri tatil yapma eksikliğini kapatmak-
tadır. Tesiste yaşlılarımıza sabah kahvaltısı, öğle 
yemeği ve akşam yemeği olmak üzere bir hafta 
boyunca ücretsiz konaklama imkânı sunulmak-
tadır. Her yaş grubu yaşlı bireylerinde sağlıklı 
bir yaşam sürmeleri için bizlerde Ankara Büyük-
şehir Belediyesi olarak yaşlılarımızın her zaman 
yanındayız.

za çıkmaktadır. Bu ihtiyacın giderilmesi özellikle 
pandemi döneminde yaşanan kısıtlamalardan, 
yaşlıların akranlarıyla zaman geçirememesiyle 
birlikte daha çok ihtiyaç hâline gelmiştir. Bu ih-
tiyacın daha hissedilir olduğu bu süreçte Ankara 
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire 
Başkanlığı olarak çeşitli merkezler ve tatil kamp-
larını aktif hâle getirerek bu sorunun önüne geç-
meyi amaçlamaktadır. 

Akçakoca tatil kampında yaşlıların güvenle 
sosyalleşebilmesi için futbol ve basketbol saha-
larından, havuz, deniz, eğlenceli spor aktiviteleri, 
amfi tiyatro, animasyon gösterileri ve kamp ateşi-
ne kadar eğlenceli etkinlikler düzenlenmektedir.
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Sosyal belediyecilik anlayışıyla sunduğu 
hizmetlerle vatandaşların hayatlarını ko-
laylaştıran ve güzelleştiren Ankara Büyük-

şehir Belediyesi,  bu yıl ücretsiz bin iki yüz ço-
cuğu sünnet ettirip onlara toplu sünnet şöleni 
düzenlemiştir. Aileler kayıt için Ankara Büyük-
şehir Belediyesi Hizmet Binası Sosyal Hizmetler 
Dairesi Başkanlığı Halka İlişkiler Bankosu, So-
kakta Çalışan Çocuklar Merkezi, Kuşcağız Aile 
Yaşam Merkezi, Altındağ ve Sincan Gıda Yardım 
Birimine sünnet olacak çocuklarının ve kendile-
rinin kimlik fotokopisi ve ikametgâh ilmühaberi 
ile sünnet organizasyonuna kayıt ettirmişlerdir. 
Kayıt sürecini tamamlayan aileler belirli gruplar 
hâlinde ücretsiz servis imkânı sunularak sünnet 
işlemleri için hastaneye davet edilmişlerdir. Hij-
yenik ve konforlu ortamda uzman hekimler ta-
rafından çocukların sağlık kontrolleri yapıldıktan 
sonra gerçekleştirilen sünnet işlemleri ailelere 
ücretsiz sunulmuştur. Çocuklarını sünnet ettir-
meye gelen aileler ise Ankara Büyükşehir Bele-
diyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen sünnet 
organizasyonu öncesi yaşadıkları heyecan göz-
lerinden okunuyordu. Aileler hijyenik ve kaliteli 
bir ortamda çocuklarını sünnet ettirme imkânı 
sağlandığı için Ankara Büyükşehir Belediyesine 
teşekkür ettiklerini, bu zor zamanlarda aile büt-
çesine de çok büyük katkısı olduğunu belirttiler. 

BÜYÜKŞEHiRDEN
BİN iKi YÜZ ÇOCUĞA

SÜNNET ŞÖLENi

Diyetisyen Ayşe KARACA

SOSYAL VE İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
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Çocuklarına sünnet düğünü yapmaya gücü 
yetmeyen ailelere destek olmak ve onlara ilerde 
hatırlayacağı güzel bir anı bırakmak amacıyla Bü-
yükşehir Belediyesi, 27 Ağutos’ta sünnet şöleni 
düzenledi. Aileler şölene büyük ilgi gösterdiler. 
Şölende çocuklara sünnet kıyafetleri ve çeşitli 
hediyeler verildi.  Sünnet kıyafetlerini giyen ço-
cuklar özel olarak kurulan etkinlik alanında ai-
leleri ile birlikte akşam yemeği yedi.  Çocuklar 
Hacivat Karagöz gösterisi ve Kent Orkestrası’nın 
konserleriyle doyasıya eğlenme imkanı buldular. 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın eşi 
Sayın Nursen YAVAŞ etkinliğimizde, “Pırıl pırıl 
çocuklarımızın sünnet töreninin hayırlı olma-
sını diliyorum. Allah damatlıklarını da göster-
sin inşallah. Üniversite mezuniyetlerini de hep 
birlikte kutlayalım. Sağlıklı ve mutlu günleriniz 
olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

28

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



B
eslenme; sağlığı korumak, geliştirmek ve 
yaşam kalitesini yükseltmek için vücudun 
gereksinimi olan besin öğelerini yeterli 

miktarlarda ve uygun zamanlarda almak için bi-
linçli yapılması gereken bir eylemdir. Beslenme 
anne karnında başlayıp, yaşamın sonlanmasına 
kadar gecen her süreçte yaşamımızın vazgeçil-
mez bir parçasıdır. Yeterli ve Dengeli Beslenme; 
vücudun büyümesi, yenilenmesi ve çalışması için 
gerekli olan enerji ve besin ögelerinin her birinin 
yeterli miktarlarda alınması ve vücutta kullanıl-
masıdır. Yaşamın her döneminde sağlıklı ve kali-
teli bir yaşam için yeterli ve dengeli beslenme te-
mel koşul iken büyüme ve gelişmenin hızlandığı, 
öğrenme ve kavrama işlevlerinin önem kazandığı 
okul çağında beslenmenin önemi daha da art-
maktadır. 

Okul çağı, çocuğun toplum yaşamına ilk kez 
bilinçli olarak girdiği bir dönemdir. Okul öncesi 
çağda çocuğun beslenme alışkanlıklarını aile et-
kilerken, okul çağında arkadaşlar, reklamlar gibi 
etkenler ön plana çıkar. Okulda beslenme konu-
sunda kontrolsüzlük, özellikle annenin çalıştığı 
durumlarda okuldan eve gelince, kendi kendine 
yiyecek hazırlama sonucu çocuk yanlış beslen-
me alışkanlıklarına sahip olabilir. Bu nedenle 
çocuğun yeterli ve dengeli beslenebilmesi için 
çocuğun, ailenin ve okul yönetimindeki kişilerin 
ve öğretmenlerin beslenme konusunda eğitil-
meleri önemlidir. Çocuğun yetişkinlik çağındaki 
davranışlarını etkileyecek alışkanlıklar genelde 
okul öncesi yıllarda edinilmektedir. Aynı şekil-
de çocuğun bu yaşlarda kazandığı yemek yeme 
alışkanlığı da hayatının daha sonraki dönemle-
rini etkileyecek ve ilerde ortaya çıkacak beslen-

me sorunlarının temelini oluşturacaktır. Çünkü 

beslenme çocuğun bedensel, duygusal ve sosyal 

gelişimini doğrudan etkilemektedir. Yetersiz ve 

dengesiz beslenme şişmanlık, kalp damar hasta-

lıkları, diyabet gibi birçok hastalığa ve ayrıca be-

sin ögesi yetersizliklerine zemin hazırlar. Yeterli 

ve dengeli beslenme için gereksinim duyulan 

besin ögeleri; proteinler, yağlar, karbonhidratlar, 

mineraller, vitaminler ve su olarak 6 grupta sı-

nıflandırılmaktadır. Bütün besin ögeleri birlikte 

alındığında vücut normal büyüme ve gelişimini, 

sağlıklı ve güçlü çalışmasını sürdürür. Çocukta 

okula başlama ile birlikte dış çevrenin etkisi ile 

birlikte, para harcama, kendi başına besin seçim-

leri ve satın alma olayları başlar.

OKUL ÇAĞINDAKi ÇOCUKLARDA 
BESLENME VE TÜKETiLMESi
GEREKEN BESiN GRUPLARI

Diyetisyen Ayşe KARACA

SÜT
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Çocuğun parasını harcamada medya, reklam-

lar, arkadaş çevresi ve aile etkili olur.  Adolesan 

yaş grubundaki çocuklar ise kimlik arayışı içinde-

dir, bağımsız olmaya, kabul görmeye çabalar ve 

dış görünüşleri ile fazla ilgilenirler. Bu çocukların 

en önemli özelliği vücut imajıdır. Dış görünümün 

çok önemli olması beslenme alışkanlıklarını doğ-

rudan etkiler. Bu çocuklarda akranlarının ve med-

yanın da etkisi ile düzensiz öğün, öğün aralarında 

atıştırma, ev dışında yemek yeme ve fast-food 

tarzında ayaküstü beslenme yaygın olarak görül-

mektedir. Vücudun fizyolojik dengesinin sağlan-

masında öğün düzeni önemli bir etkendir. Yeterli 

ve dengeli beslenebilmek için günlük diyetin en 

az üç ana, iki ara öğün halinde tüketilmesi gere-

kir. Günlük diyetin iki öğün ve daha az olması me-

tabolizmayı aksatmaktadır. 

Okul çağı grubunun beslenmesinde amaç sağ-

lıklı büyüme ve gelişmeyi sağlamaktır. Yeterli ve 

dengeli beslenme sayesinde bu dönem çocuk-

larından beklenen büyüme ve gelişme sağlan-

makta, hastalıklara karşı dirençleri artmaktadır. 

Okul çağında beslenme öğrenme ile de yakından 

ilişkilidir. İyi beslenen çocukların, yetersiz ve den-

gesiz beslenenlere göre okul başarıları daha yük-

sektir. Sağlıklı beslenmede öğünlerin düzenli tü-

ketilmesinin, özelikle de güne istekli başlamada, 

aktiviteyi elverişli bir şekilde sürdürmede ve öğ-

renme üzerinde, sabah kahvaltısının çok önemli 

rolü vardır. Güne istekli başlamak ve elverişli bir 

biçimde sürdürmek için sabah kahvaltısının mik-

tarı ve içeriği büyük önem taşımaktadır. Akşam 

yemeği ile sabah arasında yaklaşık 12 saatlik bir 

süre geçmekte ve bu süre içinde vücut, besin-

lerin tümünü kullanmaktadır. Sabah öğününde 

kahvaltı yapılmazsa, beyinde yeterince enerji 

oluşmamakta ve bu durumda yorgunluk, baş ağ-

rısı, dikkat azlığı gibi sıkıntılar yaşanılabilmekte-

dir. Kahvaltı günün en önemli öğünü olmasına 

karşın en çok ihmal edilenidir. Kahvaltı yapmak 

güç ve dayanıklılığı yükseltmekte, okulda öğren-

cilerin daha verimli eğitim almalarını sağlamakta 

ve okul başarısını artırmaktadır. Sağlıklı beslen-

me için üç ana öğün tüketilmelidir. Farklı büyüme 

çağındaki çocuklarda ara öğünlerin de tüketil-

mesi gerekmektedir. Okul çağındaki çocukların 

yeterli ve dengeli beslenebilmesi için tüketilen 

besinlerin çeşitliliğinin sağlanması ve besinler-

den günlük alınan enerji, protein, vitaminler ve 

minerallerin vücutta en elverişli olarak kullanı-

labilmesi anlamında dört besin grubunun günlük 

beslenmelerinde yeterli ve dengeli dağıtılması 

gerekmektedir.

Okul Çağındaki Çocukların Tüket-
mesi Gereken Besin Grupları ve 
Miktarları
1. Grup Et, Yumurta ve Kuru Baklagiller

Bu gruptaki besinler; et, tavuk, balık, yumurta, 
kuru fasulye, nohut, mercimek gibi kuru baklagil-
ler ve ceviz, fındık, fıstık gibi yağlı tohumlular bu 
gruba girer. Bu gruptaki besinler protein, demir, 
çinko, fosfor, magnezyum, B6, B12, B1 ve A vita-
mini ve posa içerir. Enerji değeri yüksek olan bu 
besinler özellikle çocukların diyetinde önemlidir, 
fakat yağ içeriği çok fazla olduğu için tüketilmesi 
kısıtlanmalıdır. Et-yumurta-kurubaklagil grubun-
dan günde 2-3 porsiyon alınmalıdır.

2.Grup Süt ve Süt Ürünleri
Süt grubu özellikle sağlıklı kemik gelişimi için 

gerekli olan kalsiyum yönünden en zengin besin-
lerdir. Ayrıca bu besinler protein, fosfor, B2 vita-
mini ve B12 vitamini için de önemli bir kaynaktır. 
Süt grubu besinleri; yoğurt, peynir gibi sütten ya-
pılan besinlerdir. Okul çağındaki çocukların gün-
de üç-dört porsiyon süt grubu besin tüketmesi 
gerekir.

3.Grup Sebze ve Meyve
Bu gruptaki besinler mineraller ve vitaminler 

bakımından folik asit, A vitamininin ön maddesi 
olan betakaroten, E, C, B12 vitamini, kalsiyum, 
potasyum, demir, magnezyum, posa ve antioksi-
danlarca zengindir. Sebze ve meyve gruplarında-
ki besinler vücuda zararlı maddelerin vücuttan 
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atılmasına, büyüme ve gelişmeye yardım etmeye, 

hücre yenilenmesine ve doku onarımına, hasta-

lıklara karşı direncin oluşmasına ve dengesiz bes-

lenmeye bağlı şişmanlık ve kronik hastalıkların 

oluşma riskinin azalmasını sağlar. Sebzelerden 

3-4 porsiyon, meyvelerden 2-3 porsiyon günde 

en az beş porsiyon sebze- meyve tüketilmelidir.

4.Grup Tahıl ve Türevleri
Ekmek ve tahıl grubu besinlerde başta B1 vi-

tamini olmak üzere B12 dışındaki B vitaminleri 

yönünden zengindir. Türk toplumunun temel 

besin grubudur. Bu gruptaki besinler; buğday, 

pirinç, mısır, çavdar ve yulaf gibi tahıl taneleri ve 

bunlardan yapılan un, bulgur, yarma, gevrek ve 

benzeri ürünlerdir. Tam tahıl ürünleri günde 6-9 

porsiyon tüketilmelidir.

Bu dönemde kazanılan beslenme alışkanlık-

ları yetişkin döneme yansıyacağından, okul çağı 

çocukların beslenme durumları değerlendiril-

meli, uzmanlar tarafından konu ile ilgili ailelere, 

çocuklara ve okul yönetimindeki kişilere, sağ-

lıklı beslenme konusunda eğitim verilerek ço-

cuklara yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı 

kazandırılmalıdır.
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BELEDİYE İÇİ ULAŞIM HİZMETLERİ 
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bilgisayar 
İşletmeni

Kübra SANCAR YILDIRIM

S
osyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağ-
lı bulunan Belediye İçi Ulaşım Hizmetleri 
Şube Müdürlüğümüz; bünyesinde bulunan 

44 adet Ego Otobüsüyle halkımıza ücretsiz ula-
şım imkânı sağlamaktadır.

Belediyemiz bünyesinde bulunan Kadın Lo-
kalleri, Aile Yaşam Merkezleri, Çocuk Kulüpleri, 
Yaşlı ve Engelli Hizmetleri birimleri ile konser, 
festival, spor müsabakaları vb. etkinliklerde im-
kânlar ölçüsünde belirli noktalardan faaliyet ala-
nına ulaşımın sağlanması hizmetlerini yürütmek-
tedir.

Ankara’da faaliyet gösteren resmi kurum ve 
kuruluşlar, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri 
ile birlikte kâr amacı gütmeyen dernek, vakıf ve 
spor kulüpleri tarafından düzenlenmesi planla-
nan geziler için yapılan taleplere Şube Müdürlü-
ğümüz Ego otobüsleriyle hizmet vermeye devam 
etmektedir.

Yıl içinde yapılan otobüs tahsislerimiz perso-
nellerimizin özverili çalışmaları neticesinde hal-
kımızdan takdir görmeye devam etmektedir.

KESİKKÖPRÜ İNGİLİZCE DİL 

KÖYÜ PROJESİ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tara-

fından hayata geçirilen İngilizce Dil Köyü Proje-
sinde eğitim alan öğrencilerin kamp alanına ula-
şımları güvenli bir şekilde Şube Müdürlüğümüz 
tarafından sağlanmıştır.

GÖREN KALPLER DERNEĞİ

Görme engelli vatandaşlarımızın dernek tara-
fından düzenlenen etkinliğe konforlu bir şekilde 
ulaşımlarının sağlanması amacıyla bünyemizde 
bulunan otobüslerimizle ulaşım desteği verdik.
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KADIN BASKETBOL DERNEĞİ

Başkentte spora ve sporcuya destek vermeyi 

sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, sporun 

her branşına destek vermeye devam ediyor. Bu 

kapsamda biz de Şube Müdürlüğümüz olarak 

otobüslerimizle ulaştırma işlerini yürütmeye de-

vam ediyoruz.

İHSAN ARAS ORTAOKULU  

BEYPAZARI GEZİSİ

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar eğitim 

öğretim yılı içerisinde yeni yerler keşfetmek ve 

öğrencilerin motivasyonlarını artırmak amacıyla 

geziler düzenlemektedir. Şube Müdürlüğümüz 

olarak biz de imkânlarımız ölçüsünde öğrenci-

lerimize otobüs tahsisi gerçekleştirmeye devam 

etmekteyiz.

TÜM EMEKLİLER DERNEĞİ MAVİ 

GÖL GEZİSİ

Şube Müdürlüğümüzün ücretsiz otobüs hiz-

metinden faydalanmak isteyen Emekliler Der-

neği üyelerinin istekleri doğrultusunda Mavi Göl 

gezileri için ulaşım desteği verdik.
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ANKARA’ NIN TARiHi SiMGESi

ANKARA KALESi
Bilgisayar 
İşletmeni Kübra SANCAR YILDIRIM

A
nkara Kalesi’nin tarihi en az Ankara ilinin 
tarihi kadar eskidir. Fakat tam olarak ne 
zaman inşa edildiği hakkında kesin bir bil-

gi yoktur. Askeri amaçla kullanılmış olan bu tarihi 
yapıda Osmanlı, Hititler, Selçuklular, Galatlar ve 
Romalılara kadar birçok tarihi medeniyetin izle-
rinin olduğu bilinmektedir.

Evliya Çelebi’nin söylemlerine göre Ankara 
Kalesi, 4 kat beyaz taştan yapılmış oldukça sağ-
lam bir kaledir. Kale, iç içe geçen üç kat sur ile 
çevrelenmiştir. İç ve dış kale olarak ayrılan ya-
pıda, iç kale adı verilen kısmın çevresi kayalıklar 
ile kaplıdır. Bu kayalar sebebi ile tırmanıp kaleye 
ulaşmak oldukça zordur. 

Ankara Kalesi, zamanında dışarıdan gelebile-
cek olan her türlü tehlikeye karşı hazırlanmıştır. 
Ayrıca içerisinde ciddi seviyede uzun bir hayat 
akışı da devam etmiştir. Kalenin bir diğer özelliği 
de oldukça farklı medeniyetlerin kale de izlerinin 
bulunmasıdır. Bu sebeple de sadece ülkemizden 

değil diğer ülkelerden de oldukça fazla ilgi gör-
mektedir. Kale şehrin en fazla turist çeken nok-
talarından bir tanesi olarak bilinmektedir.

Konumu itibarıyla Ankara’yı her cepheden 
görebilecek stratejik bir tepeye konuşlandırılan 
kale, tarih boyunca bölgede hüküm süren devlet-
ler tarafından kenti savunma amacıyla ordugâh, 
mühimmat deposu ve gözetleme merkezi olarak 
da kullanılmıştır.

Kaledeki ilk müze, 1921 yılında Atatürk’ün tel-
kinleriyle kurulan Eti Müzesi Ankara Kalesi’nin 
en yüksek burcu olan Akkale’ de kurulmuş ve 
1948 yılına kadar Cumhuriyet tarihinin ilk müze-
si olarak hizmet vermiştir.

Küçük meydanlara sahip kalede, her meydan 
farklı bir pazar yeri olarak kullanılmış. Atpazarı, 
Samanpazarı ve Koyunpazarı meydanları, her 
dönemde ticaret ve toplanma merkezi olarak 
kullanılan bölgeler olma özelliği kazanmış ve gü-
nümüzde de bu özelliğini koruyor.

34

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ



ANKARA KALESİ VE ULUS  ÇEV-
RESİNDE HİBRİT ARAÇLARLA 
TURİSTİK RİNG HİZMETİ DEVAM 
EDİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent tu-
rizmini canlandıracak projelere imza atmaya 
devam ediyor.

ABB, Ankara Kalesi ve Ulus çevresindeki 
tarihi alanlarda hibrit (elektrikli) araçlarla tra-
fik ve ziyaretçi yoğunluğuna göre pazartesi 
günleri hariç her gün saat 10.00-17.00 saatleri 
arasında ücretsiz ring hizmeti sağlıyor. Turistik 
amaçlı kullanılan servis hizmetine vatandaşlar 
yoğun ilgi gösterirken esnaf da işlerinin arttı-
ğını söylüyor.

Ankara Kalesi başta olmak üzere Ulus ve 
çevresindeki tarihi alanlarda hibrit (elektrikli) 
araçlarla başlatılan ücretsiz ring hizmeti yoğun 
ilgi görüyor.

KAYNAKLAR

-AA, Wikipedia , 

-Hürriyet 

-Ankara Büyükşehir Belediyesi Haber Portalı

10.00-17.00 
SAATLERİ ARASINDA 

ÜCRETSiZ 
RiNG HiZMETi

PAZARTESİ GÜNÜ
HARİÇ HER GÜN
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VE REHABiLiTASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Saime ATKANEğitmen

E
ngelli vatandaşlarımıza sosyal ve kültü-
rel alanlarda hizmet vermeye devam et-
mekteyiz. Bu bağlamda Kültür ve Sosyal 

İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen 

‘OTOBÜS DURAĞINDA ÜÇ BENCİL’ adlı oyuna; 

Müdürlüğümüze bağlı Sincan Engelliler Hizmet 

Merkezi’ne kayıtlı çocuk üyelerimizle Sincan ve 

Anıttepe Mola Evleri üyelerimizden 40 kişilik 

grubumuzu götürdük. 

Necip Fazıl Tiyatro Salonu’nda sergilenen 

oyunda farklı bir metin olan “ Otobüs Durağında 

Üç Bencil”, bir otobüs durağında otobüs bekle-

yen üç kişinin, bencillikleri, ben merkezcilikleri ile 

karşılaşmalarını konu almaktadır. Clown tekni-

ğiyle çalışılmış ve yazılmış olan oyun, çocuk tiyat-

ro repertuvarını çeşitlendirmektedir.

Konusu farklı olan oyunu engelli çocuklarımız 

ilgiyle izlediler. Üyelerimizin aileleri çocuklarıyla 

farklı bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadılar. 

Engelli çocuklarımız ve ailelerinden olumlu dö-

nüşler aldığımız Tiyatro Günlerimizi belli zaman 

aralıklarıyla düzenleyeceğiz.

ENGELLi ÇOCUK ÜYELERiMiZE
TiYATRO GÜNÜ
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Ülkemizin en büyük eksikliklerinden birisi 
sosyal politika anlayışında engelli bireylere 
yeterince yer verilmemesi olsa gerek. 

Engelli bireylerin eğitim ve iş yaşamında, daha 
basiti sokakta dolaşırken bile karşılaştığı fiziksel 
ve toplumsal engeller bu politika anlayışının gün 
yüzüne yansımalarıdır. Ancak bunun yanında 
insanımızın da engellilik konusundaki duyarlılığı 
/farkındalığı maalesef oldukça düşük düzeyde. 
İnsanların çoğunluğu engellilere karşı empati 
yapmak şöyle dursun, engelli olan bireylere acımak 
veya onlardan korkup/tiksinip uzak durmaktan 
öteye geçememekte.

Özellikle ileri yaştaki bireyler engellilik konusuna 
bir hayli uzaklar. Engelli bireylere ve engellilik 
konusuna yaklaşımları yalnızca din ve inanç 
penceresinden olan yaşlılarımız, ‘Allah’ın takdiri 
ile sınava çekilen’ engelli bireylerle kurdukları en 
etkili ve faydalı iletişimin dua etmek olduğunu 
düşünmektedir. Gençler arasında bu konuda 
farkındalığın daha fazla olduğunu görmek de 
engelli bireyler açısından geleceğe yönelik son 
derece ümitvar bir durumdur. Gençler kendi yaşam 
alanlarındaki engelli bireylerle daha fazla iletişim 
kurma girişiminde bulunmakta, yaşıtı engellilerle 
daha fazla arkadaşlık kurma eğilimi göstermektedir.

Engellilerin toplumsal yaşama katılımlarını 
artırmak, insan onuruna yaraşır bir yaşam 
sürmelerini sağlamak adına yapılması gerekenlerin 
en başında, toplumun önyargı maskesini çıkartarak 
empati ile yaklaşması, engelli bireyleri anlamaya 
çalışması gelmektedir. Anlamaya çalışmak 
eyleminin de başat kuralı iletişim kurmaktır. 
İletişim, insanlar arasında sözel veya sembollerle 

konuşmaya, anlaşmaya, ilişki kurmaya ve alışveriş 
yapmaya yarayan bir bilgi aktarımıdır. Diğer bir 
ifadeyle iletişim, insanların birbirleriyle anlaşmak, 
konuşmak, alışveriş yapmak için kullandıkları 
semboller, işaretler, sesler veya farklı araç ve 
gereçlerdir. Konuşmak, anlaşmak, alışveriş yapmak 
insanların doğasında olan, vazgeçemeyecekleri 
temel ihtiyaçlardandır. İnsanların var olduğu günden 
bu yana onların toplu yaşamalarını sağlayan, toplum 
olma özelliğine anlam veren, hatta topluluğu bir 
arada tutan temel unsurlardan biridir. İletişim bir 
arada yaşamayı sağlayan bir bağdır.(1) Bu yazıda 
yukarıdaki iletişim tanımından yola çıkarak sağlıklı 
bireylerin engelli bireylerle, daha doğru bir ifade 
biçimiyle toplumdaki tüm bireylerin birbirleriyle 
iletişim kurarken sergilemeleri gereken tavır ve 
yaklaşımları ele almaya çalışacağız.

“İletişim bir arada yaşamayı sağlayan bir 
bağdır.” 

DOĞRU iLETiŞiM
HERKESiN HAKKIDIR

Proje 
Sorumlusu Ümit Z. NEKİŞ
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Tanımın sonundaki bu cümle aslında tüm 
insan ilişkilerinin oturması gereken temeli 
bizlere anımsatmaktadır: Bir arada yaşamaya 
istekli olmak. Toplumun tüm bireyleri, 
anayasanın ve diğer tüm kanunların kendilerine 
tanıdıkları hak ve özgürlükler çerçevesinde 
toplum içerisinde özgürce var olma hakkına 
sahiptir. Anayasada belirtilen tüm haklar, tüm 
bireylere tanımlanmıştır. Tüm bireyler haklarını 
alabilmeli, temel ihtiyaçlarını sorun yaşamadan 
giderebilmelidir. Hiç kimse, bir diğerinin hakkını 
ve özgürlüğünü sınırlandırıcı davranmamalıdır. 
Tüm bu cümlelerle anlatmak istediğimiz 
şudur ki; engelli bireyler de sorun yaşamadan 
barınma, eğitim, iş, sağlık vd. konulardaki hak 
ve özgürlüklerini kimseye bağımlı kalmadan 
yaşayabilmelidir. Buradan hareketle tüm bu 
konularla ilgili üretilen hizmetlerde bu anlayışın 
temel alınması gerekmektedir. Tüm kamu 
hizmetleri farklı engel gruplarındaki bireyleri 
tüm ihtiyaçları gözeterek planlanmalıdır. 
Burada altını çizmek istediğimiz nokta, 
planlamadaki bu anlayışın zorunluluktan değil 
“herkesle” birlikte yaşama hakkından doğması 
gerekliliğidir. Yani bu davranışın, bu yaklaşımın 
içselleştirilmesi gerekmektedir. Nasıl ki ailemizi, 
sevdiğimiz akrabalarımızı, komşularımızı ve 
onların varlıklarını ve ihtiyaçlarını düşünürken 
zorunluluktan değil de içimizden gelerek, 
herhangi bir hatırlatıcı ya da zorlayıcıya ihtiyaç 
duymadan bu eylemi gerçekleştiriyorsak; 

kamu hizmetlerini tüm engelli bireyler için 
erişilebilir kılma isteğinin de böylesi hatırlatıcı 
ve zorlayıcı uyarılara gerek kalmadan oluşması 
gerekmektedir.

Söz konusu bu tanımda parantez açmamız 
gereken başka bir konu da hizmet planlayanların 
yanında hizmet alanların da herkesle eşit haklara 
sahip olduklarının bilincinde olmaları gerektiğidir. 
Daha somut bir örnek üzerinden gidecek olursak 
karma eğitim sınıflarında çocuklarını engelli 
çocuklarla birlikte okutmak istemeyen anne 
babaların kendi çocuğunun eğitim alma hakkını 
savunurken, engelli çocuğu bu haktan mahrum 
etmeye hakkı olmadığını bilmesi gerekmektedir. 
Bu ve buna benzer yaklaşımlar maalesef 
toplumumuzda sık görülmektedir. Sabancı 
Vakfı’nın yaptığı Engelli Konumlandırma, Algı 
ve Ayrımcılık Araştırması’nın (2) verilerine göre 
engelsiz kişilerin %79.2 gibi ezici bir çoğunluğu 
herhangi bir engeli olan bir komşu istemediğini 
belirtiyor. Yine aynı araştırmada anne babaların 
%46.9’unun çocuklarının herhangi engeli olan 
biriyle evlenmesini istemediğini, %52.8’inin 
çocuklarının herhangi bir engeli olan öğretmen 
tarafından eğitim almasını istemediğini 
görüyoruz. (2) Son derece trajik olan bu rakamlar 
bize göstermektedir ki, toplumun tüm kesiminin 
“birlikte yaşama isteği” konusunda çok ciddi 
ölçüde bilinçlendirilmesi gerekmektedir. 
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“İletişim, insanlar arasında sözel veya sembollerle 
konuşmaya, anlaşmaya, ilişki kurmaya ve alışveriş 
yapmaya yarayan bir bilgi aktarımıdır.”

İletişimi bir bütün olarak ele almamız 
gerektiğini ifade eden bu cümlede, yalnızca 
konuşmanın değil beden dilinin, jest ve 
mimiklerin de birer iletişim unsuru olduğunu 
görüyoruz. Bu noktada engelli bireylerle kurulan 
iletişimin beden dili boyutunun çok önemli 
olduğunu söylemek yanlış olmaz. Engelli birini 
gördüğünüzde normalinden abartılı ses tonu ve 
beden hareketleri ile iletişim kurmak o kişiye 
kendini kötü hissettirecek, engelinden dolayı 
hissettiği “farklılık” algısını pekiştirecektir. Bunun 
yanında yüz ifademize yansıyacak bir acıma 
tebessümü veya sahte bir sevgi gösterisi engelli 
birey tarafından üzüntüyle karşılanacak, büyük 
olasılıkla kişinin kendini iletişime kapatmasına 
yol açacaktır. Bu ve benzeri iletişim biçimleri 
engelli bireylerin diğer bireylerle iletişim 
kurma isteğini ketleyecek, insanlardan uzak 
durmalarına yol açacak ve toplumsal yaşamdan 
uzak kalmaları sebebiyle fiziksel ve bilişsel 
gelişimlerinde de olumsuz yönler doğuracaktır. 
Gelişmiş toplumlarda engelli bireyler hayatın her 
alanında var olmakta, her yerde kendilerini ifade 
etme fırsatı bulmaktadırlar. Bu durum da tüm 

toplumun onlarla iletişim kurmayı istemelerine, 
daha doğrusu bu iletişimin normal hayatın 
akışının bir gerekliliği gibi algılaması sayesinde 
başarılmalıdır. Engeli olmayan bireyler, engelli 
bireylerle herkesle iletişim kurduğu biçimde 
iletişim kurmaya özen göstermeliler. Fakat 
elbette ki engelli bireyin fiziksel ihtiyaçlarını 
görmezden gelmemelidir. Örneğin, az işiten bir 
birey ile konuşurken pek tabii ki yüksek sesle 
konuşulması gerekmekte veya hareket kabiliyeti 
sınırlı bir engelli ile konuşurken onun sizi 
görebileceği göz hizasına gelerek konuşmanız 
gerekmektedir. Söylemeye çalıştığımız şey tam 
olarak, iletişim kurduğumuz kişinin ihtiyaçlarını 
gözetmek koşuluyla normal / olağan bir iletişim 
türünün tercih edilmesidir. Normal / olağan 
iletişim tanımının ihtiyaçlara göre şekillenmesini 
açıklarken ağlayan birine espri yapılmayacağı 
ya da koşarak bir yere yetişmeye çalışan birini 
durdurup bir şey sormaya çalışılmayacağı gibi 
örneklerle de “engellilik” kavramının dışına 
çıkarak açıklarsak daha somut bir açıklama 
yapmış oluruz sanırım.

Bu konuya ayrı bir parantez açmak gerekir ki, 
o da işitme engelli bireylerle iletişim hususudur. 
İşitme engelli bireyler konuşamadıkları ve 
çoğu zaman da duyamadıklarından tek iletişim 

“İletişim, insanlar 
arasında sözel veya 

sembollerle konuşmaya, 
anlaşmaya, ilişki 

kurmaya ve alışveriş 
yapmaya yarayan bir bilgi 

aktarımıdır.”
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kanalları işaret dilidir. Şüphesiz ki herkesin 
işaret dili bilmesini beklemek günümüz için çok 
gerçekçi bir hedef gibi görünmemektedir. Ancak 
kamu hizmetlerinin planlanması ve sunulmasında 
işitme engelli bireylerin mutlaka düşünülmesi, 
hizmet noktalarında işaret dili bilen görevlilerin 
bulundurulması son derece önemlidir. İşitme 
engelli bireylerin devletle, yani devlet hizmetini 
sunan kamu kurum ve kuruluşuyla iletişime 
geçebilmesi için bu zorunluluğun yerine 
getirilmesi gerekmektedir. Bunun yanında işaret 
dili bilmeyen sağlıklı bireylerin de işitme engelli 
bireylerle iletişime geçerken düzgün bir Türkçe 
ile hızlı olmayan bir tempoda konuşmaları 
gerekmektedir. İşitme engelli bireylerin 
çoğunluğu dudak okuma becerisine sahip 
olduklarından, karşısındakinin ne dediğini dudak 
hareketlerinden anlayacak ve bu doğrultuda 
yanıtlar verebilecektir. Tabii bu noktada 
toplumda işaret dili bilenlerin sayısının artması, 
hatta buna teşvik edici çalışmaların kamu ve 
özel kuruluşlarca gerçekleştirilmesi, toplumun 
işitme engellilere iletişime geçme davranışını 
içselleştirmesi açısından önemlidir. Yukarıdaki 
paragraflarda belirttiğimiz üzere, olağan hayatın 
akışı içerisinde, sıradan iletişim trafiğine işitme 
engelli bireylerin de dâhil edilmesi aslında çağdaş 
bir gerekliliktir. 

Konuyu toparlayacak olursak; çağdaş bir 
toplumun temel gerekliliği çok sesli katılımdır, 
başka bir ifadeyle hayatın her alanında 
demokrasidir, eşitliktir. Engelli bireylerin 
toplumla kaynaşmasının, yaşamın içerisinde etkin 
olarak var olabilmesinin ve söz konusu eşitlikçi, 
demokratik ortamın sağlanmasının temelinde 
iletişim vardır. İletişim kavramsal yapısı itibarıyle 
iki yönlü olduğundan, her iki tarafın da birbiriyle 
iletişim kurmaya istekli olması gerekmektedir. 
Bu istek de kuru bir istekten öte karşı tarafı 
dinlemeye, anlamaya ve birlikte söz söylemeye 
yönelik olmalıdır. Unutulmamalıdır ki sağlıklı bir 
iletişim için de var olan fiziki koşulların getirdiği 
sınırlılıklar hesaba katılarak, herkesin temel 
hak ve özgürlüklere aynı ölçüde sahip olduğu 
ön koşulunu kabul ederek hareket edilmelidir. 
Herkesin kendini daha iyi ifade edebildiği, daha 
iyi anlaşılabildiği ve temel hak ve özgürlüklerde 
birlik olabildiği bir dünya dileğiyle…
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