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Değerli hemşerilerim;

Sosyal hizmetler denilince insancıl duygularla herhangi bir karşılık aramaksızın yapılan yardımlar akla 

gelir. Sosyal belediyecilik anlayışı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca 

siz değerli hemşerilerimiz için hizmetlerimiz devam etmektedir.

Sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar, insanlık tarihi boyunca yoksulluk ve diğer sosyoekonomik sorun ve 

ihtiyaçlarla var olmuştur. Bu hizmet ve yardımların niteliği, kapsamı, yöntemi, kurumsal yapısı ve finansma-

nı zaman içerisinde farklılık gösterse bile yüzyıllardır 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 hedefimiz, hiçbir çocuğun boynunun bükük kalmaması, 

eğitimlerinden mahrum olmaması ve hiç kimsenin yatağa aç girmemesidir.

Çocuk, genç, yetişkin, engelli, yaşlı tüm vatandaşlarımıza sosyal hizmetleri ulaştırarak yaşam kalitelerini 

yükseltmek için çalışmalar yapan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının hizmetlerini bültenimiz ile duyura-

rak daha fazla vatandaşımızın bu hizmetlerden faydalanmasını istiyoruz.

Güzel yarınlar için daha çok çalışmaya da devam edeceğiz. Bu umut dolu duygularla dergimizin doku-

zuncu sayısını sizlere sunmaktan mutluluk duyuyor, keyifli okumalar ve sağlıklı günler diliyoruz.

MANSUR YAVAŞ
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
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A
nkara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tara-
fından Başkente kazandırılan Türkiye’nin 
en büyük “Engelsiz Çocuk Gündüz Bakı-

mevi” Çayyolu’nda açıldı.

Gündüz Bakımevi’nin binasının inşaatı Por-
taş AŞ tarafından yapılmış olup, Sosyal Hiz-
metler Dairesi Başkanlığına devri yapılmıştır. 
Okulumuz 36-72 ay arasındaki görme, işitme 
ve fiziksel engeli olan çocuklara erken çocuk-
luk eğitimi vermektedir. Bu eğitimin yanında 
da normal gelişim özelliklerine sahip 36-72 ay 
arası çocuklarla tersine kaynaştırma eğitimi-
ni uygulanan okulumuz Türkiye’de en büyük 
kaynaştırma gündüz bakımevi olma özelliğini 
taşımaktadır. Okulumuzda eğitim gören öğren-
cilere ilimizin nüfus yoğunluğu fazla olan ilçe-
lerinden ücretsiz servisle ulaşımlarına destek 
olunmaktadır.

Okul binamız 5.606 metrekarelik arsa üzeri-
ne yaklaşık 3.150 metrekare kapalı alan olarak 
inşa edilmiştir. Yeşil bina özelliğiyle çevre dos-
tu tasarıma sahip olan akıllı binamız da güneş 
enerjisi sistemiyle elektrik ihtiyacının bir kıs-
mını kendi karşılamaktadır. Yağmurlama siste-
miyle yağmur suları biriktirilip, biriktirilen su-
lar okul binamızda bulunan bitki ekim alanının 
sulamasında kullanılmaktadır.

Okulumuzda toplantı ve gösterilere ev sa-
hipliği yapacak yaklaşık 200 kişilik amfi tiyat-
ro, 65 metrekarelik 9 sınıf, 2 adet çok amaçlı 
salon, oyun alanları, bitki ekim alanından olu-
şan yeşil teras, bisiklet park yerleri bulunmak-
tadır.

Tüm bu özelliklere sahip Engelsiz Çocuk 
Gündüz Bakımevi 1 Ekim 2022 tarihi itiba-
rıyle eğitim-öğretime başlamış olup, 28 Ekim 
2022 tarihinde resmi açılışı yapılmıştır. Açılı-
şa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın 
Mansur YAVAŞ, çok sayıda bürokrat ve okulda 
eğitim gören çocukların aileleri katılmıştır.

REHABİLİTASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
VE

ENGELSİZ ÇOCUK 
GÜNDÜZ BAKIM EVİ 
ÇAYYOLU’NDA AÇILDI

Eğitmen      Saime ATKAN
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Açılış töreninde Sosyal Hizmetler Dairesi 
Başkanı Adnan TATLISU konuşmasında “Sosyal 
yardım ve hizmetlerimize aralıksız devam edi-
yoruz. Her geçen gün yeni projeler ekliyoruz. 
Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi çok önemli 
kıymetli bir projedir. Bu projenin asıl fikir sa-
hibini, Başkanımız Mansur YAVAŞ’ı konuşma-
sını yapmak için davet ediyorum.” dedi. Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur 
YAVAŞ konuşmasında; insan odaklı belediyeci-
lik anlayışına uygun olarak bu projeleri hayata 
geçirdiklerini belirtirken “Seçimlerden önce 
söz verdiğimiz gibi göreve geldiğimiz günden 
itibaren halkımızın asli ihtiyaçlarını önceleyen 
projelere ağırlık verdik. Belediyemizin kasa-
sındaki her kuruşun hesabını vererek çalıştık 
ve ürettik. Hemşerilerimizin helal parasını atıl 
işlerden ve beton belediyeciliğinden ırak ettik.” 
dedi.

Engelli vatandaşlar için birçok projeye imza 
attıklarının altını çizen Sayın YAVAŞ; “Sincan ve 
Anıttepe’de Özel Gereksinimli Çocuklar Mola 
Evlerimizi faaliyete açtık. Engelli yavrularımızı 
bu güvenli ve ücretsiz tesislerimizde ağırlar-
ken, özel çocuklara sahip olan ailelerin kendile-
rine de vakit ayırabilmelerini hedefliyoruz.

Engelli vatandaşlarımızın yine hayatını ko-
laylaştırmak için faaliyete geçirdiğimiz Teker-
lekli Sandalye ve Bakım Onarım Atölyesi aracı-
lığıyla akülü ve tekerlekli sandalyelerin tamirini 
ücretsiz olarak 2 yıldır gerçekleştiriyoruz.

28 parkımızda uluslararası standartlarda 36 
şarj istasyonu kurarak Ankara’da bir ilki ger-
çekleştirdik. Daha önceleri çeşitli şaibelerle 
dağıtımı yapıldığı bilinen engelli simit camekân 
dağıtımını da noter huzurunda hakkaniyetle 
gerçekleştirmeye devam ediyoruz.

Spor kulüplerimizde engelli sporcularımızı 
bir yandan yetiştiriyor bir yandan da uluslara-
rası başarılarına ortak oluyoruz. Özel teknik ve 
yöntemlerle ücretsiz yüzme kursları düzenli-
yor, işitme engelli yavrularımızın yanında olu-
yoruz.” diye belirtti.

Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi hakkında 
bilgi veren Sayın YAVAŞ şunları söyledi: “Pro-
jemizde engelsiz çocuk parkı, tarım alanı, geniş 
avlu ve amfi tiyatro yer alıyor. 3-6 yaş arası gör-
me, işitme ve ortopedik yönden gereksinimli 
yavrularımız, normal gelişim gösteren akranla-
rıyla birlikte eğitim görecek.
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Bu alandaki tüm uzmanların önerdiği eğitim 

modeline, Ankara Büyükşehir Belediyesi ola-

rak öncülük etmekten ve 5 bin 606 metrekare-

lik bu projeyi Ankara’mıza ve ülkemize kazan-

dırmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz.”

Her zaman engelli vatandaşların yanında ol-

maya devam edeceklerini ifade eden Sayın YA-

VAŞ, engelsiz kent oluşturmak için var gücüyle 

çalışacaklarına vurgu yaptı.

Başkan YAVAŞ, konuşmasının sonunda ya-

rın Cumhuriyet’in ilan edilişinin 99. yılı olduğu-

nu belirterek, herkesin Cumhuriyet Bayramı’nı 

kutladı. 

Başkanın konuşması sonrasında okulda eği-

tim gören öğrencilerin, öğretmenleriyle bera-

ber hazırladıkları gösteriyi izlerken duygusal 

anlar yaşandı. Gösterinin ardından Engelsiz 

Çocuk Gündüz Bakımevi’nin resmi açılışı yapı-

larak misafirlere gezdirilip okul hakkında bilgi 

verildi.

Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi‘ne www.

engelsizbakimevi.ankara.bel.tr adresinden ön 

kayıt ve ayrıntılı bilgi için web sitemizi ziyaret 

edebilirsiniz.

0 312. 557 21 36

Adres: Çayyolu Mahallesi 
Prof. Ahmet Taner Kışlalı Caddesi 

2910. Sokak No: 2 Çankaya
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3 ARALIK DÜNYA 

GÜNÜ
Eğitmen      Saime ATKAN

B
irleşmiş Milletler tarafından engelli bi-
reylerin toplumsal yaşama tam katılım-
ları ve diğer bireylerle eşit sayılmalarına 

ilişkin çalışmalar yürütülmüştür. Bu bağlamda 
engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve on-
ları daha iyi anlayabilmek, toplumsal bilinç ve 
farkındalığın arttırılması için 3 Aralık günü, 
‘Uluslararası Engelliler Günü’ olarak ilan edil-
miştir. Birleşmiş Milletler’in 1992 yılında almış 
olduğu karar sonrasında tüm dünya genelinde 
“3 Aralık Dünya Engelliler Günü” olarak kut-
lanmaya başlanmıştır.

Belediyemiz tarafından gerek engelli vatan-
daşlarımıza verilen hizmetler gerekse düzenle-
nen etkinliklerle eğitim, sağlık, çalışma hayatı 
gibi alanlarda fırsat eşitliği sağlanması, fark-
lılıklara saygı gösterilmesi, fiziki çevre erişimi 
yanında teknoloji ve bilgiye erişimin engelli 
bireyler için ne kadar önemli olduğuna dikkat 
çekilerek toplumsal farkındalık oluşturulmaya 
çalışılmaktadır.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bün-

yesinde faaliyet gösteren Engelliler ve Reha-

bilitasyon Şube Müdürlüğümüzce Ankara ili 

sınırları içerisinde yaşayan tüm engelli vatan-

daşlara ulaşılması ve hizmetlerimiz aracılığı ile 

engellilerin; sosyal, kültürel, sağlık bakımından 

desteklenmesi, problemlerin çözümünde reh-

berlik edilmesi ve her türlü ihtiyaçların kar-

şılanmasını ilke edinmekteyiz. Bu bağlamda 

engelli vatandaşlarımız için sosyal hizmet ve 

sosyal yardımlarımıza her geçen gün yenilerini 

ekleyerek hizmet vermeye, engelli vatandaşla-

rımızın bu zorlu mücadelesinde yanlarında ol-

maya devam ediyoruz. 

Bu amaçla “3 Aralık Dünya Engelliler Gü-

nü”nde düzenlemiş olduğumuz Farkındalık 

Programı ile engelli vatandaşlarımızı bu özel 

günde yalnız bırakmadık.  
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A
nkara Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve 

Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü, Anka-

ra’da yaşayan tüm engelli vatandaşlarımı-

zı ev ortamında desteklemek ve toplum ile engelli 

bireyin kaynaşmasını sağlamak amacıyla hizmete 

açılmıştır.

Müdürlüğümüz, Ankara ili sınırları içerisinde 

yaşayan, doğuştan veya sonradan herhangi bir 

nedenle bedensel, ruhsal, duyusal ve sosyal yete-

neklerini çeşitli derecelerde kaybeden engellile-

rin, kent içinde bir başkasına ihtiyaç duymaksızın 

toplumsal  yaşama katılmalarını sağlamak için 

sosyal, kültürel, sağlık, spor, eğitim ve bilişim ala-

nında çözümler üretmek, kaynaştırma program-

ları düzenlemek ve rehabilite ederek topluma ka-

zandırmak amacıyla hizmet vermektedir. 

Bu amaçla sosyal ve kültürel etkinlik kapsa-

mında tiyatro, piknik, gezi gibi programlar belirli 

aralıklarla düzenlenmekte, özel günler kutlan-

makta ve kaynaştırıcı toplantılar yapılmaktadır. 

Günümüzde engelli ve aileleri sorunlarına ba-

kıldığında karşımıza çıkan başlıca sorunlardan 

biri sosyalleşme ihtiyacıdır. Engelli bireylerin ve 

ailelerinin de sağlıklı bir sosyal yaşam sürebilmesi 

için bu ihtiyacın karşılanması gerekmektedir. Bu 

bağlamda Başkanlığımız bünyesinde hizmet ve-

ren Akçakoca Sosyal Dinlenme Tesislerinde en-

gelli üyelerimizi ve ailelerini 26 Kasım haftasında 

misafir ettik. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde 

tesisimizde özel programlar düzenlendi. Gün için-

de il içi gezilere katılan üyeler akşam ekibimiz ta-

rafından hazırlanan Engelliler Günü Farkındalık 

Programı’na katıldılar. Engelli çocuklarımıza yüz 

boyama ve şekilli balon etkinliği yapıldı. Animas-

yon eğlence, interaktif danslar, maskot, kostüm 

ve palyaço eğlencelerinin yapıldığı programda 

engelli birey ve aileleri yeni arkadaşlar edinerek 

keyifli vakit geçirdiler.

AKÇAKOCA SOSYAL 
DİNLEME TESİSLERİ’NDE
3 ARALIK ENGELLİLER PROGRAMI
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E
kim ayında hizmete başlayan ve açılışı ya-
pılan; 36-72 ay arasındaki görme, işitme ve 
fiziksel engeli olan çocuklara erken çocuk-

luk eğitimi verilen ve normal gelişim özellikleri-
ne sahip çocuklarla tersine kaynaştırma eğitimi 
uygulanan Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi’nde 
3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle özel 
program hazırlandı.

Okulda eğitim gören çocukların aileleri ve 
Kent Konseyi Özel Gereksinimli Bireyler Karma 
Korosu’nun katıldığı program Mustafa Kemal 
Atatürk ve silah arkadaşlarına saygı duruşu ve 
İstiklal Marşıyla başlamıştır. Sosyal Hizmetler 
Dairesi Başkanı Adnan TATLISU yapmış olduğu 
konuşmada 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü 
kutlayarak konuşmasına şöyle devam etti “Açılı-
şını yapmış olduğumuz Engelsiz Çocuk Gündüz 
Bakımevi’nin çok güzel bir proje olduğunu düşü-
nüyorum ve daha nicelerini hayata geçirmek için 
elimizden geleni yapacağız” diye belirtti. Engelli 
bireylerin aileleriyle görüşüp taleplerini dinleyen 

Adnan TATLISU çocukların ve ailelerin her za-
man yanında olduklarını ifade ettiler. 

Okulumuzda eğitim gören bir öğrencimizin 
annesi özel gereksinimli çocuğu olduğu için neler 
hissettiğini, neler yaşadığını ve Engelsiz Gündüz 
Bakım Evimiz de çocuğunun yaşadığı mutluluğu 
bizlerle paylaştı.

ENGELSİZ
ÇOCUK GÜNDÜZ BAKIMEVİ 
3 ARALIK DÜNYA 
ENGELLİLER GÜNÜ 
PROGRAMI
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Engelsiz Çocuk Gündüz Bakımevi öğrencilerinin 
öğretmenleriyle birlikte hazırlamış olduğu göste-
ri herkese duygusal anlar yaşattı. 

Kent Konseyi Özel Gereksinimli Bireyler Karma 
Korosu’nun verdiği mini konser sonrasında kok-
teyl ve müzik dinletisi ile program son bulmuştur.
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Proje Sorumlusu      Ümit Z. NEKİŞ

D
ünya Engelliler Günü kapsamında dave-
timizi kırmayıp Büyükşehir Belediyemi-
ze gelen Sayın Prof. Dr. Üstün DÖKMEN 

dinleyicilere birbirinden değerli bilgiler verdi. 1 
Aralık Perşembe günü konferans salonumuzda 
gerçekleşen konferansa hem Belediyemiz per-
sonellerinin hem de Ankaralı vatandaşlarımızın 
yoğun ilgisi vardı. Salonun koltuk kapasitesi ta-
mamen dolmakla birlikte, çok sayıda dinleyici 
DÖKMEN’in konuşmasını ayakta takip etmek 
zorunda kaldı.

Her zaman olduğu gibi çok geniş bir perspek-
tifle konuşmasını kurgulayan Üstün DÖKMEN, 
engellilik kavramına dair ve engelliliği yaşayan 
aile bireylerinin dikkat etmesi gereken noktalara 

dair de önemli bilgiler verdi. Tabii ki konuşması-

nın tamamını engellilik üzerine de kurgulama-

mıştı Sayın DÖKMEN. Temel insanî değerlerden, 

milli ve manevi değerlerimize, Çanakkale Sava-

şı’ndan Kurtuluş Savaşı’na, büyük önder Gazi 

Mustafa Kemal Atatürk’ten Seyit Onbaşı’ya 

kadar çok önemli konu ve kişiler de vardı hoca-

mızın konuşmasında. Salondakiler konuşmanın 

tamamını yoğun ilgi ve dikkatle dinlerken sık sık 

da DÖKMEN’in konuşmasını alkışlarla kestiler. 

Konferansın sonunda kendisine takdim edilen 

çiçeği engelli çocuğu olan bir anneye armağan 

eden Prof. Dr. Üstün DÖKMEN, bu jestiyle de 

salondakilerin kalbini bir kez daha kazandı.

HANGİ ENGEL 
DAHA BÜYÜK? 

Eğer sorumluluk 
tek bir ebeveynin/bakım 

verenin üzerine kalırsa, bu durum 
o ebeveynin erken yorulmasına 

ve ruhsal sorunlar yaşamaya
başlamasına neden 

olacaktır.

11

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI



• İnsanlar kendi güçlerinin hiçbir zaman tam 
olarak farkında değillerdir. Ancak ihtiyaç 
duyduklarında, zor durumda kaldıklarında 
böyle bir güçleri olduğunun farkına varırlar. 
Bununla ilgili tarihimizdeki en önemli örnek 
Seyit Onbaşı’dır. Çanakkale Savaşı’nda tam 
215 kiloluk mermiyi kaldırıp topa sürmüş ve 
savaşın kazanılmasında çok önemli bir rol 
oynamıştır. Savaştan sonraki yıllarda Seyit 
Onbaşı’dan aynı ağırlığı tekrar kaldırması 
istenmiş ancak bunu başaramamıştır. Bu 
durum bize göstermektedir ki, insan içinde 
bulunduğu zorlu koşullara karşı yüksek bir 
motivasyonla mücadele gücü geliştirebilir. 
Yani kişi engelli olduğu zaman ya da engel-
li birine bakmak zorunda kaldığı zaman bu 
duruma uyum sağlayabilecek gücü de ba-
rındırmaktadır aslında. 

• Geleneksel değerlerimize göre aile bireyle-
rinden birisinin engellilikle tanışması hâlin-
de, bu bireye bakım verenin öncelikle aile 
içerisinden olması gerekmektedir. Elbette 
engellinin bir bakımevine bırakılması kötü 
bir şey değildir ancak imkânlar uygunsa ki-
şinin kendi evinde, engelli olmadan önceki 

yaşantısına olabildiğince yakın bir yaşam 
sürmeye devam edebilmesi en doğru tu-
tumdur. Toplumsal ve ailevi değerlerimiz de 
bize bunu öğütler.

• Toplumumuzda maalesef engellilere daha 
çok acıma duygusu ile yaklaşılıyor. Genelde 
herkes “vah vah” “tüh tüh” yaklaşımı ben-
zeri yaklaşımlar göstermekte, bu da engelli 
bireyi daha fazla üzmekte ve yaralamakta-
dır. Bu davranışın ortadan kaldırılması için 
herkesin kendisine birer potansiyel engelli 
olduğunu hatırlatmasıdır. Hepimiz birer po-
tansiyel engelliyiz. Tutum ve davranışlarımı-
zı buna göre belirlemeliyiz. 

• Ayrıca toplum olarak terk etmemiz gere-
ken bir başka konu da engelli birini gördü-
ğümüzde geçmiş olsun dememizdir. Engel-
lilerin çoğunun sağlık sorunu değişmiyor, 
yani iyileşmiyor. O yüzden engelliyi görür 
görmez geçmiş olsun dileğinde bulunmak 
engelliyi üzen bir durumdur.

• Özellikle spastik engelli bireyleri gördüğü-
müzde onlara direkt geri zekâlı gibi yakla-
şan çok önemli bir kitle var toplumda. Spas-
tik engelliler kaslarını ve dolayısıyla vücut 

Prof. Dr. Üstün DÖKMEN’ in 
konuşmasından satır başları ise şöyleydi:
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uzuvlarını kontrol edemiyor olsalar da zekâ-
ları son derece yerindedir. İçlerinde dahiler 
bile vardır. İşte bu yüzden spastik engellile-
re yönelik bu tür önyargılarımızı kırmalıyız.

• Engelli bireylere karşı fazla sevgi gösteri-
sinden kaçınmak gereklidir. Engelli birey de 
kendisine sağlıklı bir birey gibi davranılma-
sını hak eder. Gereğinden fazla sevgi gös-
terisi samimi değil, yapmacık bir his yaratır 
karşı tarafta ve bu da engelli bireyin kendi-
sini kötü hissetmesine yol açar.

• Engelli çocuğa sahip anne babalar ya da en-
gelli bir anne babaya bakmakta olan çocuk-
lar hem ruhsal hem de fiziksel olarak kendi 
sağlıklarına da önem vermelidirler. Sağlıkla-
rı ile ilgili yaşayacakları herhangi bir sorun 
yine evdeki engelli bireyin zarar göreceği 
durumlar oluşturabilecektir. 

• Bakım veren kişiler özellikle yeme içmeleri-
ne ve uykularına son derece dikkat etmeli-
dirler. Günde en az 7-8 saat uyumalı ve iyi 
beslenmelidirler.

• Bakım veren kişiler kesinlikle kendilerine 
zaman ayırmalıdırlar. Çocuğun sorumlulu-
ğundan arta kalan zamanlarda moral mo-
tivasyonlarını yükseltecek etkinlikler yap-
malı, bu türde hobiler edinmelidirler. Eğer 

imkânları varsa çocuklarını akrabaya ya 
da komşuya bırakarak evin dışında sosyal 
faaliyetlerde bulunmalıdırlar. Bu davranış 
onlara özgürlük ve rahatlama hissiyatı geti-
recektir.

• Bakım veren kişiler engelli bireyin durumu-
na göre onlara mutlaka sorumluluk vermeli, 
kişisel becerilerini geliştirmelerinde yar-
dımcı olmalıdırlar. Engellinin sorumluluğu-
nu tek başına üstlenmemeleri gerektiği gibi 
ona mutlaka kaldırabileceği kadar sorumlu-
luklar da vermelidirler. Bu tutum engelli bi-
reyin kişisel gelişimi, öz güveni ve mutluluğu 
açısından da kendisine kazanımlar sağlaya-
caktır. Ayrıca sorumluluk bahsinde altı çizil-
mesi gereken bir başka konu da evde bakım 
verenlerin sorumluluğu eşit olarak paylaş-
ması gerektiğidir. Eğer sorumluluk tek bir 
ebeveynin/bakım verenin üzerine kalırsa, 
bu durum o ebeveynin erken yorulmasına 
ve ruhsal sorunlar yaşamaya başlamasına 
neden olacaktır. Eğer ailenin ekonomik ola-
nakları uygunsa engelli birey için bir bakıcı 
tutulması belki de aile açısından en rahatla-
tıcı hamle olacaktır.

Çocuğun 
sorumluluğundan arta kalan

zamanlarda moral 
motivasyonlarını yükseltecek 
etkinlikler yapmalı, bu türde 

hobiler edinmelidirler.
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S
osyal yardımlaşma ve dayanışma bireylerin 
kazanması gereken önemli alışkanlıklardan 
biri olmakla beraber; var olduğumuz sürece 

toplum olarak yaşayabilmenin gerekliliği de diye-
biliriz. Belediyeler, dernekler ve vakıflar aracılı-
ğıyla yürütülen sosyal sorumluluk projeleri kap-
samında çalışmalar bu işi ele alan kurumlardır.

Sosyal hizmetler operasyonel olarak 2828 
sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nda şöyle ifade 
edilmiştir; “Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çev-
re şartlarından doğan veya kontrolleri dışında 
oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının 
giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, 
sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesi-
ne yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının 
iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sis-
temli ve programlı hizmetler bütünü” (Md. 3) dür.

Sosyal yardımlar ayni veya nakdi yardımlar 
yoluyla yoksulluğun giderilmesi anlamına gel-
mektedir. İhtiyaç sahiplerinin farklı gereksinim-
lerinden dolayı ortaya çıkan sosyal yardımlar, 
Başkanlığımız tarafından hızlı, doğru ve titizlikle 
çalışmaların yürütüldüğü alanlarımızdandır. Baş-
kanlığımız sosyal yardımların yapıldığı ihtiyaç 

sahibi, yaşlı, engelli, genç ve çocukların da dahil 
olduğu geniş bir alanı kapsamaktadır. Yeni dö-
nemde gerçekleşen yardımlar Başkent Kart üze-
rinden tanımlanan bakiyeler ile sizlere alışveriş 
yapabilme imkânı sunuyor bunun yanında süt 
yardımı, ekmek yardımı, eşya ve giysi yardımı ya-
pılan sosyal yardımlar ile desteklerimizi sürdür-
meye devam edeceğiz. Sosyal yardımların sosyal 
güvenlik sisteminde oluşabilecek açıkları telafi 
etmesi ve tamamlaması, bireylerin vicdani rahat-
lamasına vesileyken, yardımlardan yararlananlar 
için ekonomik açıdan bir nebze olsun insanların 
yükünü azaltmaktadır. Bu kapsamda yapılan sos-
yal yardımların ihtiyaç sahiplerinde sosyalleşme, 
eğitim ve ekonomik açıdan eşitsizliği ortadan 
kaldırmasıyla iki taraf için mutluluk veren du-
rumdur. Geçmişten bu yana kültürümüzde sos-
yal yardımlaşmaya her zaman önem verilmiştir. 
Amacımız her zaman kimseyi incitmeden sosyal 
yardımlara devam etmek ve gelecek nesillere de 
bunun bilincini oluşturma gayreti içinde olmaktır. 
Belediyemiz olarak gerek Çocuk Kulüplerimize 
üye çocuklarımıza gerekse kreşlerimizde eğitim 
gören çocuklarımıza da bu bilinci oluşturarak 
sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmekteyiz.  

Sosyal yardımlarımızın ele alınmasında yak-
laşımımız her zaman “toplum odaklı” olmuştur. 
Unutmayalım ki “Yanı başındaki komşusu açken 
tok olarak geceleyen kişi bizden değildir”.

SOSYAL YARDIMLAR,
PLANLAMA VE KOORDİNASYON
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL YARDIMLAŞMANIN 
ÖNEMİ

Eğitmen      Saime ATKAN
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S
osyal yardımları çeşitlendiren Büyükşehir 
Belediyesi geçtiğimiz günlerde Başkentli 
çocukların sağlıklı beslenebilmesi amacıyla 

yeni bir destek uygulamasını daha hayata geçirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal 

belediyecilik kapsamında sosyal yardım alanla-

ra Ocak ayı itibarıyle 209.095 ailemizin Başkent 

Kartlarına her ay kişi başı 140.00 TL olmak üze-

re toplam 29.273.300,00 TL’lik et ve et ürünle-

rinde kullanabilecekleri destekleri yatırıldı.

Başkanımız Mansur YAVAŞ ‘Hiç kimse yatağa 

aç girmesin, tüm çocuklarımız hak ettikleri gibi 

sağlıklı beslenebilsin’ diyerek desteğini dile getir-

miştir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi şimdi de eği-
timde fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda ekono-
mik durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarının 
okul servis ücretlerini ödüyor.

 “Ücretsiz Okul Servisi Projesi” ile maddi ye-
tersizlik yaşayan ve okulu evlerine uzak olan öğ-
renciler ve ailelerine ekonomik yönden rahat bir 
nefes aldıran Büyükşehir Belediyesi, bütün ilçe-
lerde uygulamayı hayata geçirdi.

Okul servisleriyle evlerinden alınarak okul-
larına bırakılan ilkokul öğrencilerinin servis üc-
retleri eylül ayından itibaren başvuru yapan ai-
lelerin aldıkları sosyal yardımlara dahil edilmeye 
başlandı.

Sosyal belediyecilik kapsamında 5997 aileye, 
aile başı 588,40 TL olmak üzere 3.528.598,00 
TL’lik servis desteği ailelerin hesaplarına yatırıldı.

SOSYAL BELEDİYECİLİK 
KAPSAMINDA VATANDAŞIMIZA 
ET DESTEĞİ DEVAM EDİYOR

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ
İÇİN BÜYÜKŞEHİRDEN 
SERVİS DESTEĞİ

Eğitmen      Melike KOLÇAK
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SOSYAL YARDIM BAŞVURU MERKEZLERİ
MERKEZ ADRES

ORTAPINAR YENİKENT 
GENÇLİK MERKEZİ

Fevzi Çakmak Mahallesi 70. Cadde 23 / 49 Yenikent / Sincan

SİNCAN AİLE YAŞAM MERKEZİ Yunus Emre, Gazi Mustafa Kemal Blv. No: 14 Sincan Osb 
Sincan

SiNCAN MERKEZ ŞUBE Atatürk Mah Peçenek Caddesi No: 116 Sincan

ELVANKENT AİLE YAŞAM 
MERKEZİ

Atakent Mah. Atatürk Cad. 553 Sokak Elvankent

BATIKENT GENÇLİK MERKEZİ Yerleşim Mahallesi 1872 Sokak No: 50 Batıkent

YAHYALAR AİLE YAŞAM 
MERKEZİ

Aşağı Yahyalar Mahallesi 990 Sok. No: 1 Yenimahalle

ŞENTEPE KADIN LOKALİ Güventepe Mah. Demirbağ Cad. No:3 Şentepe / Yenimahalle

KUŞCAĞIZ AİLE YAŞAM MERKEZİ Sanatoryum Cad. No: 273 Kuşcağız

DEMETEVLER KADIN LOKALİ İvedik Cad. Karşıyaka İş Merkezi Kat: 2 No: 486 / 2  
Demetevler 

ETLİK OSMANLI İŞ MERKEZİ Etlik Osmanlı İş Merkezi 103 / B Keçiören

YENİMAHALLE GENÇLİK MERKEZİ Emniyet Mahallesi Silahtar Caddesi No: 36 Yenimahalle

ALTINDAĞ MERKEZ ŞUBESİ Önder Mah.Altunay Cad. No: 70 Siteler İtfaiye İçi Altındağ

ALTINDAĞ GENÇLİK MERKEZİ Altındağ Caddesi No: 31 Dışkapı Altındağ

SOKAKTA ÇALIŞAN ÇOCUKLAR 
MERKEZİ

Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı 1. Kat Sıhhiye

DİKMEN KADIN LOKALİ Dikmen Cad. No:97 / 98 -115 Stüdyo Evleri Altı Dikmen 
Çankaya

MAMAK GENÇLİK MERKEZİ Asım Gündüz Caddesi No : 1-2 Abidinpaşa / Mamak

ARAPLAR AİLE YAŞAM MERKEZİ Araplar Mah. 1339 / 6 Sok. No:23 F Mamak

GÖLBAŞI KADIN LOKALİ Bahçelievler Mah.186.Sok No:4 / E Yunus Emre Külliyesi
2. Bodrum Katı Gölbaşı

AKYURT AİLE YAŞAM MERKEZİ Beyazıt Mah. 9 Mayıs 90. Cad. No: 1 Akyurt

HASANOĞLAN KADIN LOKALİ Hasanoğlan Kasabası Havuzbaşı Mah. Belediye Sok. No: 1 
Hasanoğlan / Elmadağ

ELMADAĞ GENÇLİK MERKEZİ VE 
ÇOCUK KULÜBÜ

Bülent Ecevit Caddesi İsmetpaşa Mahallesi No: 42 Elmadağ
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SOSYAL YARDIM BAŞVURU MERKEZLERİ
MERKEZ ADRES

KAZAN AİLE YAŞAM MERKEZİ Fatih Mah. Ankara Bulvarı No: 295 Kahramankazan

ÇUBUK AİLE YAŞAM MERKEZİ Yıldırım Beyazıt Mah. Ankara (2. Kısım) Bulvarı No: 149

ÇUBUK KADIN LOKALİ Yavuz Selim Mah. Şeyh Şamil Bulvarı No: 19 Çubuk

KALECİK KADIN LOKALİ
Şenyurt Mah. İstasyon Cad. Toplu Belediye Konutları 
B Blok No: 27 / 6 Kalecik

POLATLI AİLE YAŞAM MERKEZİ Zafer Mahallesi Adnan Menderes Cad. No:80 Polatlı

BALA GENÇLİK MERKEZİ VE 
ÇOCUK KULÜBÜ

Şentepe Mahallesi Atatürk Bulvarı Bala

HAYMANA (FEN İŞLERİ) Yeni Mah. Bünyamin Adacı Cad. 17 Haymana

ŞEREFLİKOÇHİSAR TERMİNALİ
Hacienbiya Mah. E-90 Bulvarı Otobüs Terminali No: 2 / 4 
Şereflikoçhisar

KIZILCAHAMAM GENÇLİK MERKEZİ VE 
ÇOCUK KULÜBÜ

Akçay Mahallesi Gençlik Caddesi Adem Özbekler Kültür 
Merkezi
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B
üyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler 
Dairesi Başkanlığı, adil, şeffaf ve taraf-
sız belediyecilik vizyonu ile yurtta kalan 

ya da evinde çamaşır yıkama imkânı olmayan 
öğrencilerin hayatlarını kolaylaştırmak, eğitim 
bütçelerine katkı sağlamak ve derslerine daha 
fazla zaman ayırmalarına imkân vermek amacıy-
la hizmete açılan “Giysi Yıkama Merkezleri”nde 
ücretsiz giysi yıkama, kurutma ve ütü hizmeti 
vermeye devam ediyor. Ankara Büyükşehir Be-
lediyesi Giysi Yıkama Merkezlerinden sadece 
Ankara’da eğitim gören üniversite öğrencileri de-
ğil aynı zamanda yaşlı ve engelli vatandaşlarımız 
da yararlanabilmektedir. 2022 yılından bugüne 
dek son on ayda 4 bin 125 üyeye hizmet verilen 
Giysi Yıkama Merkezlerinde; yine aynı tarihten 
itibaren 126 bin 338 kilogram çamaşır ücretsiz 
olarak yıkanmıştır.  Etlik, Mamak, Kurtuluş, Be-
şevler’de bulunan Giysi Yıkama Merkezleri res-
mi tatiller hariç yaz-kış haftanın her günü on iki 
ay mesai saatleri arasında hizmet veriyor. Başta 
öğrenciler olmak üzere, yaşlı ve engelli vatandaş-
larımız da hiçbir ücret ödemeden ve herhangi bir 
temizlik malzemesi getirmeden çamaşırlarını gö-
revlilere teslim edip ücretsiz yıkama hizmetinden 
yararlanabiliyorlar. Büyükşehir Belediyesinden  
giysi  yıkama  hizmeti alabilmek için öğrencilerin; 

SOSYAL VE İDARİ İŞLER 
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

GİYSİ YIKAMA 
MERKEZLERİ HİZMETE 
DEVAM EDİYOR 

Diyetisyen      Ayşe Karaca
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öğrenci kimlik kartı fotokopisi, nüfus cüzdanı fo-
tokopisi, öğrenci belgesi, yurt belgesi ya da kira 
kontratı fotokopisi ile 2 adet fotoğrafla merkez-
lere başvurması gerekiyor. Engelli vatandaşlar; 
engelli raporu fotokopisi, nüfus cüzdanı fotoko-
pisi, 2 adet fotoğrafla başvurabilirler. Yaşlı vatan-
daşlar ise nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğ-
raf ve ikametgâh belgesi ile başvuruda bulunup 
merkezin imkanlarından yararlanabilirler. Giysi 
yıkama hizmetinden yararlanan sınırlı imkânla-
ra sahip olan ve evde çamaşır makinesi olmayan 
öğrenciler böyle bir hizmetin ücretsiz olarak su-
nulmasından memnun olduklarını söylediler. Öğ-

renciler, “istediğimiz sıklıkta yıkama hizmetinden 
faydalanabiliyor ve çamaşırlarımızı tertemiz tes-
lim alabiliyoruz aynı zamanda istediğimiz zaman 
kendimiz ütüleyebiliyoruz. Bu hizmetle hem büt-
çemize katkı sağlıyor hem de zamandan tasar-
ruf etmiş oluyoruz. İşlerimizi kolaylaştırdığı için 
Ankara Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür 
ederiz” diye belirttiler. Biz de Ankara Büyükşehir 
Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 
olarak öğrencilerin hayatlarına dokunup, zaman-
larını verimli bir şekilde değerlendirmelerini sağ-
lamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

GİYSİ YIKAMA MERKEZLERİ
MERKEZ ADRES

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

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

ARAPLAR GİYSİ YIKAMA MERKEZİ
Araplar Mahallesi 1339/ 6 Sokak. No: 23 / F Büyükşehir 
Toplu Konutları Araplar / Mamak (Aile Yaşam Merkezi İçi) 
Tel: 0312. 571 13 06

OSMANLI İŞ MERKEZİ GİYSİ YIKAMA 
MERKEZİ

Etlik Mahallesi Etlik Caddesi No: 103 Osmanlı İş Merkezi İçi 
(Alt kat) Etlik / Keçiören  Tel: 0312. 321 50 60
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ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 

KÖYLERE ÜCRETSİZ İNTERNET 
HİZMETİNE DEVAM EDİYOR

C
ovid-19 pandemisi nedeniyle uzaktan eği-
tim gören ve özelikle köylerde yaşayan 
çocukların internet ihtiyacının artması ve 

birçok köyde internet altyapısının bulunmaması 
nedeniyle çocukların eşit şartlarda eğitim gör-
mesi amacıyla çıktığımız bu yolda Ankara Büyük-
şehir Belediyesi olarak Ankara’nın köy ve belde-
lerine internet hizmeti sunmaya devam ediyoruz. 
Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara’nın belirli 
köy ve beldelerinde yaşayan sınırlı imkânlara sa-
hip olan ailelere destek olmak amaçlı ve çocuk-
ların eğitimlerine katkıda bulunmak, hayatlarına 
dokunabilmek için iki yıldır imkânlarını seferber 
ediyor. Başkan Mansur Yavaş daha önce sosyal 
medya hesabından  “Söz verdiğimiz gibi Anka-
ramızda internetsiz köy kalmadı. Bine yakın kö-
yümüzü ücretsiz internete kavuşturduk. Ömrüm 
ve gücüm yettiğince, eğitim aşkıyla çalışan her 
bir evladımızın yanındayım. Yeter ki yüzünüz 
hep gülsün, başarılar dilerim evlatlarım” ifadele-
rini kullanarak internet hizmetinin tüm köylere 
ulaştığını müjdelemişti. Başkentte ‘öğrenci dos-
tu’ projelerle öğrencilerin hayatını kolaylaştıran 
ve her geçen gün projelerine bir yenisini daha 
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ekleyen Başkan Yavaş Ankara sadece merkez il-
çelerden ibaret değildir. Merkez ilçeler kadar köy 
ve beldelerde büyük öneme sahiptir ve bu böl-
gelerde yaşayan kişilerin mağduriyet yaşaması 
söz konusu olamaz diye belirterek ailelerin ve 
çocukların yanında olduğunu belirtmişti. Anka-
ra Büyükşehir Belediyesi olarak söz verdiğimiz 
gibi 928 köye ücretsiz internet hizmeti vermeye 
devam ediyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi-
nin faaliyetlerini takip etmek için koylereinter-
net.ankara.bel.tr internet adresinden altyapı 
hizmetlerinin tamamlandığı ve sınırsız internet 
hizmeti sunduğu köylerin listesine ulaşabilirsi-
niz. Kitle iletişim araçları, mekân farklılıklarını 
ve uzaklıklarını yok ederek, öğrenmeyi ve bilgi 
edinmeyi herkes için mümkün kılan yeni eğitim 
teknolojilerinin gelişmesini ve kullanılmasını da 
olanaklı hâle getirmiştir. Günümüzde eğitim-öğ-
retim sistemlerinde kullanılan donanım içerisin-
de bizzat kitle iletişim araçları yer almaktadır. 

Ülkemizde eğitimde fırsat eşitliğinin gerek 
coğrafi şartlar, gerekse sosyo-ekonomik şartlar 
nedeniyle bir türlü gerçekleşemediği ve bu ne-

denle sayısal uçurumların olduğu bilinmektedir. 
Bu anlamda Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren 
Ankara Büyükşehir Belediyesi,  eğitimde fırsat 
eşitliğini sağlamak amacıyla hayata geçirilen 
başkentte özellikle köylerde aynı zamanda kırsal 
mahallelerde öğrenim gören öğrenciler ve tüm 
vatandaşların yararlandığı ücretsiz Wİ-Fİ hizme-
tini bu yıl da ücretsiz olarak sunmaya devam et-
mektedir.
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ÇOCUKLARDA
OMEGA 3 YAĞ ASİTLERİNİN
BEYİN GELİŞİMİNE ETKİSİ

Y
ağlar, insan organizması için gerekli olan 
temel besin gruplarından biridir. Beslen-
memizin temelini oluşturan yağlar sin-

dirim sisteminde yapı taşlarını oluşturan yağ 
asitlerine ayrılarak emilmektedir. Tüm yağlar 
doymuş, tekli doymamış ve çoklu doymamış yağ 
asitlerini içerirler ve sadece miktarları farklılık 
gösterir. Vücutta sentezlenmeyen dışarıdan 
besinlerle alınması gereken, alınmadığı zaman 
yetersizliği sonucu kendine özgü semptomlar 
oluşturan yağ asitlerine esansiyel/elzem yağ 
asitleri denir. Esansiyel yağlar çoklu doymamış 
yağ asitleridir. omega3 (α-linolenik)  ve omega 
6 olarak ikiye ayrılırlar. Eikosapentaenoik asit 
(EPA), dokosahekzaenoik asit (DHA) ve α-lino-
lenik asit (ALA) temel omega-3 yağ asitleridir. 
Diyetle alınan omega-3 vücutta EPA ve DHA’ya 
dönüştürülür. Bu yağ asitleri vücut fonksiyon-
larının devamlılığı için gerekli olduğundan vü-
cudumuzda sentezlenmediği için de besinlerle 
dışarıdan alınması zorunludur. Omega 3 yağ 
asitleri,  hücre zarının yapısında yer almaktadır. 
Bu nedenle omega-3’ün fazla ya da yetersiz alın-
ması durumunda hücre zarının geçirgenliği bo-
zulmaktadır. Yani hücre zarı geçirgenliği bozul-
duğunda ihtiyacımız olan vitaminler, mineraller, 
proteinler ve oksijen yeterli düzeyde hücre içine 
giremez. Omega-3 yağ asitleri prostaglandinle-
rin sentezinde görev alırlar.  Prostaglandinler 
hormon benzeri maddeler olup; vücuttaki, ilti-
haplanma, ağrı, şişkinlik, tansiyon, kalp, böbrek-
ler, sindirim sistemi ve vücut sıcaklığı gibi birçok 
faaliyeti düzenlemekten sorumludurlar. Ayrıca 
alerjik reaksiyonlar, kan pıhtılaşması ve diğer 

hormonların yapılması için de önem taşımakta-
dırlar. Omega-3 yağ asitleri  beyin ile retinanın 
gelişmesinde de görevlidir. Beyin adipoz doku-
dan sonra lipit konsantrasyonu en yüksek olan 
organdır. Yetişkin insan beyninin % 50-60’ı lipit-
tir. Bunun % 40’ını DHA oluştururken %1’den 
daha az bir kısmını da EPA oluşturmaktadır. 
Esansiyel yağ asitleri ve onların türevleri olan 
DHA ve araşidonik asit (AA), beyin dokusunun 
yapısal bir parçasıdır ve biyolojik süreçler için 
gereklidir. Memelilerin beyninin gri maddesi ve 
retinadaki lipid içeriğini büyük oranda AA ve 
DHA oluşturmaktadır. İnsanlarda beyin gelişi-
mi gebeliğin üçüncü trimesterinde başlamak-
ta, doğumda en yüksek düzeye ulaşmaktadır 
ve doğumdan sonra 18. aya kadar hızla devam 
etmektedir. Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri 
fetus tarafından plasenta aracılığı ile anneden 
temin edilir.  Beyin gelişiminde önemli bir yer 
tutan miyelinizasyon oluşumu, gebeliğin son 
haftaları ile doğumdan sonraki ilk altı haftada 
çok hızlı bir gelişim göstermektedir. Omega-3 
yağ asitleri özellikle de EPA’lar miyelin kılıfın 
sentezinde rol almaktadır. Doğum sonrası dö-
nemde EPA alımında eksiklik olması miyelini-
zasyonu geciktirdiği için öğrenmede güçlükler 
yaşanabilmektedir.  Fetusun sinir sistemi ve 
damar gelişiminin çok yoğun olduğu, gebeliğin 
son üç ayında DHA ihtiyacının çok arttığı bilin-
mektedir. DHA bebeğin beyin gelişiminde ve 
sinir sisteminin fonksiyonel gelişiminde elzem 
öğelerdendir. DHA fetüsün retinasının gelişimi 
için şarttır. DHA, beyin hücrelerinin yapısına 
girmekte ayrıca serebral korteks denen be-
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yindeki gri madde oluşmasında etkindir. Gri 
madde olarak isimlendirilen kısım insan bey-
ninin en gelişmiş kısmıdır. Düşünme, algı ve 
konuşma gibi işlevlerden sorumludur. Yapılan 
birçok çalışmada omega-3 yağ asitlerinin beyin 
gelişimi ve sinir hücrelerinin yenilenmesinde rol 
oynamasının yanında beynin inflamasyonunu 
azalttığı görülmüştür. Omega-3 yağ asitleri ye-
tersizliğinde bebeklerde bilişsel ve motor per-
formansın azaldığı, omega-3 yağ asitleri verilen 
bebeklerde ise problem çözme yeteneklerini 
artırdığı görülmüştür. Omega-3 yağ asitleri ba-
ğışıklık sisteminin kuvvetlendirilmesinde, se-
rum trigliserid ile LDL kolesterolün düşürülme-
sinde ve kan pıhtılaşması riskinin azaltılmasında 
faydalı bulunmuştur. Omega-3 yağ asitleri, hay-
vansal kaynaklı olarak balık ve az miktarda yu-
murta sarısında bulunmaktadır. Yağsız balıklar-
da çok az omega-3 bulunmasına karşın, özellikle 
derin denizlerde yaşayan ve siyah etli olan balık-
larda bu oran daha yüksektir. Somon, sardalye, 
hamsi, uskumru, ringa ve ton balığı gibi soğuk 

su balıkları omega 3 yönünden oldukça zengin-
dir. Kültür balıklarında omega-3 içeriği düşük-
tür. Ancak omega 3 yönünden zengin yemlerle 
beslenen kültür balıklarında da doymamış yağ 
asitleri yüksek oranda bulunmaktadır. Uzun 
yıllardır omega-3’ün en iyi kaynağı olarak balık 
bilinmekteydi. Ancak 1991 yılında keşfedilen 
besin takviyesi olarak kullanılmaya başlanan 
krill yağının omega-3 kaynağı olarak kullanımı 
da her geçen gün artmaktadır. Krill Güney ve 
Kuzey Antartika denizlerinde bulunan karides 
benzeri yarı saydam kırmızı kabuklu çok küçük 
bir deniz canlısıdır. Omega-3 yağ asitlerinin bit-
kisel kaynakları, buğday tohumu yağı, kanola 
yağı, kolza tohumu, keten tohumu, soya fasul-
yesi, semizotu, kivi ve cevizdir. Küçük balıklarla 
beslenen büyük balıklar ile uzun ömürlü ve dip 
balıkları ağır metal yükü yönünden daha zen-
gin olduğu için gebelik, emzirme döneminde 
ve beyin gelişimi tamamlanmayan çocuklarda 
derin dip balıkları tüketilmemesi önerilmekte-
dir.

Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) çocuklarda günlük alınması gereken omega-3 
gereksinimini aşağıdaki tabloda belirtmiştir. 

Öneri Yapılan Yaş Grubu Omega-3 Alım Önerisi 
0-6 ay % 0,10-0,18 enerji/gün 

6-24 ay 10-12 mg/kg 

2-4 yaş EPA+DHA:100-150 mg 

4-6 yaş EPA+DHA:150-200 mg 

6-10 yaş EPA+DHA:200-250 mg 
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Türkiye’ye Özgü Besin ve Beslenme Rehbe-
rinde değişik yaş grupları için günlük diyetle alın-
ması gereken EPA+DHA miktarı; 90-650 mg/
gün olarak belirtilmiştir. Diyetle alınması öneri-
len EPA + DHA miktarına ulaşmak için; haftada 
en az 2-3 kez balık (350- 400g) yenilmesi,  bunun 
sağlanamadığı durumlarda ise balık yağı desteği 
alınabileceği ifade edilmiştir. Doğal kaynaklar-
dan yeteri kadar omega-3 alamayan hamileler, 
emziren anneler ve beyin gelişimi tamamlanma-
yan çocuklarda balık yağı preparatları doktor ve 
diyetisyen önerisiyle ve kontrolünde kullanılması 
gerekmektedir.
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• Çocuk, genç, yetişkin ve ailelere yönelik 
psikolojik danışmanlık,

•  Pandemi döneminde başlayıp günümüz-
de de devam eden telefonla psikolojik destek 
hattı, 

• Okul tatil dönemlerinde çocuk, genç ve 
ailelerin tatili verimli geçirmelerini sağlayacak 
öğrenci gelişim programları, 

• Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Başkanlığı iş 
birliği ile düzenlenen aile eğitim seminerleri ile 
Ankaralılara hizmet vermektedir.

Merkezimizde yürütülen tüm hizmetler ücret-
siz olup klinik psikolog,  psikolog,  psikolojik da-
nışman, aile danışmanı, sosyolog, çocuk gelişim 
uzmanları, sosyal hizmet uzmanı ve eğitimciler 
tarafından verilmektedir. 

Merkezimizin düzenlediği personel yemeği-
ne Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanımız Sayın 
Adnan TATLISU da katılım göstermiştir. Yemek 
sonrası yaptığı konuşmada iş yerinde huzurla ça-
lışmanın önemini vurgulayıp merkezimizde işle-
rini huzurla yapan meslek elemanları gördüğünü 
söylemiştir.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE 
DESTEK EĞİTİMLERİ 
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Psikolog      Rabia Karabulut

GENÇLİK ÇOCUK VE AİLE 
DANIŞMANLIK MERKEZİ
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alanında uzman danışmanlarımızla 

hafta içi  09.00 - 17.00 saatleri 
arasında hizmetine devam etmektedir.

TELEFONLA
PSİKOLOJİK DESTEK HATTIMIZ

DEMETEVLER ŞUBESİ
İvedik Cad. No: 93 Kat:1 Demetevler / Yenimahalle
0 (312) 507 34 50
0 (312) 507 34 51

SIHHİYE ŞUBESİ

Sağlık Mah. A. Adnan Saygun Cad. No: 12
(Çocuk Meclisi 1. ve 2. Kat) Sıhhiye
0 (312) 507 36 92
0 (312) 507 36 49

İLETİŞİM BİLGİLERİ
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AİLE EĞİTİM
SEMİNERLERİMİZ DEVAM EDİYOR

Psikolojik Danışman      Esra Çoban
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Psikolojik Danışmanlık ve Destek Eğitimleri 
Şube Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağ-
lığı Başkanlığı iş birliğiyle yürütülen aile eğitim 
seminerlerimiz devam etmektedir. Eylül ayında 
yedincisini gerçekleştirdiğimiz seminerimizin 
konusu “Çocuk İhmal ve İstismarının Önlenme-
si’’ydi. 21.09.2022 tarihinde saat 14.00’te dü-
zenlenen seminerimizde Çocuk Gelişim Uzmanı 
Nazlı BARAN katılımcıları istismar türleri, çocuk 
istismarı, çocuk ihmali ve bunların önlenmesi ko-
nusunda bilgilendirdi.

Aile eğitim seminerleri programımızın bir di-
ğer konusu “Güvenli Annelik”ti. Seminerimiz 
13.10.2022 tarihinde saat 14.00’te gerçekleşti-
rildi.  Dr. Şule YOLCU, anne olmaya hazırlık, ge-
belik döneminde anne ve bebek sağlığı,  gebelik 
döneminde karşılaşılması olası sağlık problemleri 
ve önlenmesi adına yapılması gerekenler, doğum 
ve sonrasında anne ve bebek sağlığı gibi konular-
da katılımcıları bilgilendirdi.

Psikolojik Danışmanlık ve Destek Eğitimle-
ri Şube Müdürlüğü olarak Sağlık Bakanlığı Halk 
Sağlığı Başkanlığı ile iş birliği içinde yürüttü-
ğümüz aile eğitim seminerlerimizin dokuzuncu 
konusu “Depresyon ve Depresyonla Baş Etme 
Yolları”ydı. Seminerimiz 21.11.2022 tarihinde 
saat 14.00’te Çocuk Meclisi Konferans Salonun-
da gerçekleştirildi. Uzman Psikolog Sevim BALCI 
katılımcıları depresyon hakkında bilgilendirdi. 
Depresyonun tanımı, belirtileri, tedavi şekli, sü-
reci ve baş etme yolları hakkında katılımcılarla 
paylaşımda bulundu.

Güvenli Annelik

Çocuk İhmal ve İstismarının
Önlenmesi

Depresyon ve Depresyonla 
Baş Etme Yolları
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A
nkara Büyükşehir Belediyesi Çocuk, 
Gençlik ve Aile Danışmanlığı Merkezi 
olarak Mesleki Gelişim Eğitimlerimizden 

ilki olan Resim Analizi Eğitimi’ni 22.11.2022 ta-
rihinde saat 14.00’te Demetevler şubemizde 
gerçekleştirdik. Danışma merkezinde çalışan 
danışmanlarımızın, görüşme içinde çocuğu resim 
aracılığıyla analiz edebilme becerilerini kazan-
masını amaçlayan eğitimimiz Psikolojik Danış-
man Mehlika Zeynep YURT hocamızın bilgi ve 
deneyimlerini bizimle paylaşmasıyla interaktif 
bir şekilde gerçekleşti. Eğitimde çocuğun dünya-
sında resmin önemine, çocuğun duygularının ve 
yaşantılarının çizdiği resim yoluyla nasıl anlaşıla-
bileceğine değinildi.

RESİM ANALİZİ EĞİTİMİ
Sosyal Hizmet Uzmanı       Çağnur Sena Şentürk
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O
yun, çocukların gelişimi sürecinde en 
önemli etkenlerden biridir. Çocuğun 
hayal gücü, yaratıcılığı ve kendini ifade 

etme yeteneği oyun oynadığı anlarda gelişir.

Her nesne çocuk için oyuncak olabilir. Bunlar 
evimizde ve çevremizde bulunan eşyalardır ör-
neğin;  kaşık, tencere, mandallar, saklama kapları 
vs çocuğun ilgisini çekebilir ancak oyuncak se-
çerken dikkat edilecek hususlar vardır.

Peki Nelere Dikkat Etmeliyiz?

• Oyuncak çocuğun yaş ve gelişimine uygun 
olmalıdır.

• Çocukta merak uyandırmalı, yaratıcılığını 
harekete geçirmelidir.

• Çocuk oyuncakla sıkılmadan uzun süreli 
oynayabilmelidir.

• Oyuncakların eğitici-öğretici yönleri olmalı-
dır.

• Çocuk için herhangi bir risk oluşturmamalı-
dır.  (Örneğin;  çok keskin sivri uçları olma-
malı, ufak parçalardan oluşmamalı, kullanılan 
boya ve malzemenin standartlara uygun 
olması gerekmektedir.)

• Oyuncakların onarım ve temizlenmesi kolay, 
basit ve dayanıklı olmalıdır.

Çocuk Gelişimci      Merve Nur Yüzgenç

ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE 
YÖNELİK OYUNCAK SEÇİMİ

Oyuncak, çocuğun hayatına düzen getiren, 
zihinsel, bedensel ve sosyal gelişimine yardımcı 
olan tüm oyun malzemeleridir. 

0-12 ay
• Yatağına asılan hafif sesler çıkaran müzikli 

oyuncaklar,
• Çıngıraklar, 
• Sesli müzikli kitaplar
• Oyuncakların bebeğin ağzına kaçabilecek 

ufak parçalarının olmamasına çok dikkat 
edilmeli, 

• Yüksek ses çıkaran oyuncaklardan 
kaçınılmalı,

• 2 aydan sonra ise görme duyusu da 
geliştiğinden parlak ve zıt renkleri bir arada 
bulunduran oyuncaklara geçilebilir, 

• Sallayabileceği objeler, 
• Peluş olmamak kaydıyla yumuşak 

oyuncaklar,
• Kırılmayan aynalardan kendi yüzünü 

görmesi ilgisini çekecektir,
• Oyuncak bebekler, 
• Plastik veya tahta tekerleği olan arabalar,
• Suda oynanan oyuncaklar. 
• Kule yapmak için yumuşak plastik veya tahta 

küpler
• Atıp tutmak için plastik toplar, 
• Üzerinde yuvarlanacak geniş yataklar,

OYUN, OYUNCAK VE 
ÇOCUK
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1-3 Yaş Arası
• Yumuşak ses çıkaran müzikli oyuncaklar (Bu 

dönemde bebekler her şeyi ağzına götürdüğü 
için kırılmayacak minik parçaları olmayan 
oyuncaklar tercih edilmelidir.) 

• Bebekler, arabalar, hayvan figürleri, ev 
eşyaları,

• Yaş grubuna uygun yapbozlar,
• Müzik aletleri,
• Söylenenleri daha iyi anlatmaya başladıkları 

için birlikte geçirilen zamanlarda iletişimi 
güçlendirmek amacıyla kuklalar, müzik 
aletleri bu dönemde tercih edilebilir.

• Parçalara bölünen oyuncaklar,
• Evcilik oyuncakları,
• Plastik hayvan oyuncakları.

3-6 Yaş Arası
Oyuncakları dönüşümlü paylaşma artık bu 

dönemde başlar. Bu yaş grubu artık bir şeyler 
toplamaya ve biriktirmeye başlar. Bazı koleksiyon 
oyuncakları ve objeleri biriktirmek ve onlara 
sahip olmak çocuklara kendilerini özel hissettirir. 
• Daha gerçekçi ve ayrıntısı bol olan oyuncaklar 
• Farklı kıyafetlere ve eşyalara sahip bebekler
• Ufak parçalı ve ayrıntılı legolar 
• Hafıza kartları 
• Renkler, sayılar ve harfleri tanıtan oyuncaklar 

Oyuncakların Yararları Nelerdir?
• Dikkatlice seçilen eğitici oyuncaklar 

çocuklarda fiziksel ve psikolojik olarak sağlıklı 
bir gelişimi büyük ölçüde teşvik edebilir.

• Sosyal becerilerini geliştirir. 
• Bilişsel beceri kazanırlar.
• Konuşma ve dil becerilerini geliştirir.
• Motor becerileri geliştirir.
• Mantık ve hayal gücünü geliştirir.

Oyuncak çocuğun gelişim süreci boyunca 
karar verme, seçme, değerlendirme duygusunu 
geliştirirken kendi kendine karar verebilme ve 
belirli alanlarda beceriler kazanmasına da fırsat 
veren oyun malzemeleridir. Oyuncaklar çocuğun 
tek başına oynayabileceği biçimde tasarlanmış 
olmalıdır. 

‘’ Oyun ve onun aracı olan oyuncak çocuğun 

hayatının önemli bir kısmını oluşturur ‘’

‘’ Yeni oyuncak almak çocukları mutlu eder, 

ancak önemli olan yeni oyuncak almak değil, 

elinde olan oyuncakların dikkat çekmesini 

sağlamaktır. ‘’

‘’ Çocuğun yaşına uygun olmak şartıyla boyama 

kalemleri, kitaplar ve oyun hamurları da 

çocuğunuzun el becerisini geliştirecektir.’’

‘’ Ayrıca ebeveynlerin aktivitelere zaman ve yer 

ayırmayı ihmal etmemesi de önemlidir” 
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SINIRLAR
Psikolog      Sümeyye Ortakaya

B
izler tek başımıza var olamayan, toplu ola-
rak yaşamımızı sürdüren sosyal varlıkla-
rız. Bu da bizim ruh ve beden sağlığımızı 

koruyabilmemiz için bireysel olarak sağlıklı iliş-
kiler kurma becerisi kazanmamızı gerektirir. İn-
sanların sağlıklı ilişkiler kurabilmesi de ancak sı-
nırlarla mümkündür. Sınırları olmayan bir insan 
çitleri olmayan bir bahçeye benzetilebilir. Böyle 
bir bahçeye her türlü canlı girip ürünlerinden 
dilediğince faydalanabilir. Her bireyin sınırlar 
belirleyerek neyin kendi sorumluluğu altında 
neyin başkalarının sorumluluğunda olduğunu 
ayırt etmesi önemlidir.

Yetişkin birey sınırlarını belirleyerek seçe-
neklerinin olduğunu bilen ve seçtiği şeyin doğal 
sonuçlarının sorumluluğunu alarak ders çıkar-
ma yetisine sahip olan kişidir. Bu yüzden sınır-
ları öğretilmeyen her insan sorumluluk almak-
tansa suçlamayı ve şikayetlenmeyi tercih eder. 
Bir yerde şikayetlenme davranışı çoksa, kişi 
sürekli haksızlığa uğradığını düşünüyorsa, ken-
disini eşit olmayan bir ilişki içerisinde görüyorsa 
ve bir kişiyle olan ilişkisi başkalarıyla olan iliş-

kilerini etkiliyorsa (eşinizle yaşadığı problemin 
çocuğunu ve iş hayatını etkilemesi gibi) burada 
sınırlarla ilgili ciddi sorunlar var demektir.

En çok sınır koyabilen ve hayır diyebilenler 
henüz yaşlarının ilk yıllarında konuşmaya başla-
mış çocuklardır. Çocuklar bu yaşlardan itibaren 
etkili bir şekilde eğitilirse nerde ve ne zaman sı-
nır koyabileceklerini öğrenirler. Çocuğun seçim 
yapma, sorumluluk alma ve ders çıkarma süre-
cini en iyi öğrenebildiği yaş yedi yaşa kadar olan 
süreçtir. 

En fazla hayır diyemeyen, dolayısıyla sınır 
koymakta problem yaşayan grup ise ergenlik 
dönemindeki gençlerdir. Aileye hayır diye dire-
ten gencin hayır diyememe tavrını arkadaşları-
na ve çevreye karşı sergilediği görülür. Yapılan 
araştırmalar en çok bağımlılığın bu dönemde 
kazanıldığını ortaya koymuştur. Arkadaş odak-
lı olan bu dönemde ‘’hayır’’ demeyi bilmeyen 
gençler; alkol, sigara gibi alışkanlıklardan taciz 
riskine kadar her türlü tehlikeye hayır diyeme-
me riskiyle karşı karşıyadır. En büyük sıkıntılar-
dan bir diğeri ise ‘’hayır’’ diyememenin altında 
yatan özgüven eksikliğidir. Gençler kişilik kar-
maşası yaşadıkları bu dönemde sevilme, değer 
görme, takdir edilme ve beğenilme duygularının 
altyapısını ailede kazanarak kendine özgüveni 
olan ve sınırlarını belirleyebilen gençler olarak 
yetişmeliler ki yeri geldiğinde ‘’hayır’’ diyebilsin-
ler ve sınırlarını koruyabilsinler.

Çocuğumuza tehdit yoluyla istediklerimizi 
yaptırıp şartlı sevgi sunmadığımızda çocuğu-
muz, doğruyu yaptığı müddetçe yaramazlık da 
yapsa sevileceğini ve takdir edilmesi gereken 
yerlerde takdir edilip onaylanacağını bilir; baş-
kalarından onay almak sevilmek ve beğenilmek 
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adına hiçbir şeyi reddedemeyen ve yapabilece-
ğinden fazlasını yüklenerek hem kendisini hem 
de dolaylı yolla sevdiklerini mutsuz eden biri ol-
maz.

Doğru olan ebeveynin çocuğun adına dü-
şünmesi onun adına hissetmesi ve sorumluluk 
alması değil, ona gereken zamanı tanıyarak 
uyumlu ve eş zamanlı destek olabilmesidir. Ço-
cuğumuz dahi olsa bir başka bireyi davranışları-
nın sonuçlarından kurtarmak doğru değildir. Bu 
onun sorumluluk almamasını ve aynı hatayı tek-
rarlamasını sağlar. Ebeveyn çocuğunun adına 
düşünür, her koşul ve şartta isteklerini yerine 
getirir ve davranışlarının sonuçlarını görmesine 
müsaade etmezse, sınır tanımayan ve sınır bilin-
ci olmayan çocuk, yetişkin olduğunda kişileri sü-
rekli kendi istekleri için kullanan bir birey haline 
gelir. Yani ebeveynler çocuklarına sınır ve disip-
lini öğretmezse çocuklar, kendi ihtiyacına yöne-
lik yaşayan, empati kuramayan ve sorumluluk 
alamayan, kendi sorumluklarını da başkalarına 
yıkarak sınır ihlali yapan kişiler olur.

Şayet aile doğru bir disiplinle değil de katı bir 
tutumla ‘’Benim dediğim olacak, sen çocuksun 
bilmezsin ve dediğimi yapmak zorundasın.’’ dü-
şüncesiyle çocuk yetiştirir ve çocuğa seçme, fik-
rini söyleme, kendini ortaya koyabilme imkânı 
vermezse kendine güvenmeyen, sınırlarını bil-
meyen ve başkalarının yüklerini de üzerine ala-
rak bu kadar yükle baş edemediği için haksızlığa 
uğrayan bir birey yetiştirmiş olur. Başkalarının 

ihtiyaçlarını önemseyip kendi ihtiyaçlarını gör-
mezden gelen yani kendisi olamayan, sürekli 
yaptıklarıyla düşündüklerinin çatıştığı bir birey 
hâline gelir. Psikolojik rahatsızlıkların birçoğu 
da kişinin yaşadığı içsel çatışmalardan kaynak-
lanmaktadır. Baskı altında büyüyen ya da aile-
de ilgi görmeyen çocuk fark edilmek için veya 
sağlıksız tavırları olan ailenin tartışmaması için 
kendi sorumluluğunda olmayan işleri yaparak 
ailenin takdirini almak ve görünmek için uğraşır.  
Yetişkin olduğunda da bu davranış örüntüsünü 
devam ettirirse sevileceğini ve sevgiyi kaybet-
meyeceğini düşünür. 

Peki sınır koyabilmekteki hayırlar nelerdir? 
Sınır koyabildiğimizde kaldıramayacağımızdan 
fazla yükü üzerimize almamış oluruz. Takdir 
görmek uğruna hem fiziksel hem de ruhsal bir 
sıkıntı ile fedakarlıkta bulunmamış oluruz. Ge-
rektiği yerde sınır koyabilen insan, yaşantısının 
kontrolünü elinden kaçırıp, başkalarının plan-
larıyla yaşamaz ve kendi hayatını kendi istediği 
biçimde kontrol edebilir. 

Yanlış anlaşılma riskini alarak samimi bir şe-
kilde hayır diyebildiğinizde ve sınır koyabildiği-
nizde insanlar samimi olarak size yaklaşabile-
cek, sizinle daha uzun süreli ilişkiler kurabilecek, 
size güvenecek, saygı duyacak, sizin de sınırları-
nızın olduğunu ve nerede durmaları gerektiğini 
kavrayacaklardır. Sınır koyabilmek için kendini-
ze güvenmeli ve kendinize güvenebilmek içinde 
sınır koyabilmelisiniz.
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A
nkara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hiz-
metler Dairesi Başkanlığına bağlı Alzhe-
imer Sosyal Yaşam Merkezi; Ankara’da 

ikamet eden ve bu hastalıkla mücadele eden 
kişileri yaşama bağlamak, onlara yaşam ener-
jisi vermek, onların kaliteli vakit geçirmelerini 
sağlamak ve psiko-sosyal açıdan onlara destek 
vermek amacıyla kurulmuş bir kurumdur. Alz-
heimer Sosyal Yaşam Merkezine gelen üyelerin 
hastalık evrelerine göre kurumumuzda grup ça-
lışmaları yapılmaktadır. Grup çalışmalarının ama-
cı, üyelerin kendisini yalnız hissetmesinin önüne 
geçmek ve diğer üyelerle birlikte verimli zaman 
geçirmesini ve sosyalleşmesini amaçlamaktadır. 
Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezine gelen üyeler 
arasında en çok dikkat çeken ve gözlemlenen du-
rumlardan bir tanesi de üyelerin kendilerini içe 
kapatmasıdır. Üyelerin bu hastalığı sadece kendi-
leri yaşıyormuşçasına içselleştirmesi, onları psi-
kolojik ve sosyal yönden olumsuz etkilemekte-
dir. Üyelerin bu durumdan etkilenmemeleri için 
Sosyal Yaşam Merkezimizde çeşitli etkinlikler ve 
geziler düzenlenmektedir. Böylece üyelerin bir 
arada olup kaynaşması sağlanmaktadır. 

Yolunda yürümeyi borç bildiğimiz, ülkemizin 
kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Ata-
türk’ün 10 Kasım ölüm yıl dönümü dolayısıyla 
üyelerimizle birlikte 08 KASIM 2022 tarihinde 
Anıtkabir de andık. Önceden belirlenen program 
dahilinde ailelere haber verilerek ve onların da 

YAŞLI HİZMETLERİ VE 
ŞEFKAT EVLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Sosyal Hizmet Uzmanı      Umutcan Çalış

ALZHEİMER MERKEZİ 
ANITKABİR GEZİ ETKİNLİĞİ
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katılımıyla birlikte bir aile ortamı oluşturulmuş-
tur. Burada ki asıl amaç üyelerin birbiriyle kay-
naşması, sosyalleşmesi ve keyifli zaman geçir-
melerini sağlamaktır. Anıtkabir gezi programına 
Alzheimer merkezinden 16 üye 30 üye yakını 
katılmıştır. Bu etkinlik için üyeler saat 12.00’de 
Ankara Gençlik Parkından otobüs ile Anıtkabir’e 
götürülmüştür. Özellikle otobüste üyelerin bir-
biriyle sohbet etmesi sağlanmıştır. Öğlen saat 
13.00’te Anıtkabir’e gidilmiştir. Önce üyeler ve 
yakınları ile birlikte aslanlı yoldan Anıtkabir’e 
doğru yürünmüştür. Aslanlı yolda üyelerin çok 
heyecanlı ve mutlu oldukları gözlemlenmiştir. 
Ayrıca üyeler uzun zamandır Anıtkabir’e gel-
mediklerini ve özlem içerisinde olduklarını be-
lirtmişlerdir. Atatürk’ün mezarına ulaştığımız-
da ise üyeler ve üye yakınları hatıra fotoğrafı 
çektirmişlerdir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal 
ATATÜRK’ün mezarını ziyaret ettikten sonra ise 

İsmet İNÖNÜ’nün mezarı da ziyaret edilmiştir. 
Saat 13.30’a kadar süren etkinlikte üyeler etkin-
likten çok memnun olduklarını ve personellerin 
çok ilgili olduklarını söylemişlerdir. Düzenlenen 
etkinliğe Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi Birim 
Sorumlusu Evrim KÜÇÜK, Sosyal Hizmet Uzma-
nı Umutcan ÇALIŞ, Sosyolog Canan YÜKSEL ve 
Ecem ÖZDEMİR, Hemşire Damla KARABİBER 
ve Sezen ÇİFTÇİ, Eğitmen Gülizar AYFER ve 
Hanım USTA, Psikolog Orhan ÖZEL ve kurum 
sekreteri Tülay TÜFEK katılmıştır. Amacımız 
üyelerimizin birkaç saat güzel vakit geçirmelerini 
sağlamak, aynı zamanda da ev ortamında olduk-
ça sıkıntılı zamanlar yaşayan yaşlılara bir nebze-
de olsa değerli olduklarının farkına varıp, sosyal-
leşme imkânı tanınarak sosyal yaşantılarını daha 
zevkli hâle getirmektedir. Alzheimer Merkezimiz 
de yaşlılarımız ile bu tür etkinliklere devam ede-
ceğiz.
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BİRİMLERİMİZDE

24 KASIM 
ÖĞRETMENLER GÜNÜ 
KUTLAMALARI

Ü
lkemizde her yıl 24 Kasım, Öğretmen-
ler Günü olarak kutlanır. Bu anlamlı gün 
Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu 

Önder Atatürk’ün Millet Mektepleri’nin Başöğ-
retmenliğini kabul ettiği gündür. Bu özel ve an-
lamlı günde, bizleri yetiştirmiş değerli öğretmen 
emeklilerimizle birimlerimizde çeşitli organizas-
yonlar gerçekleştirdik. 

İlk olarak Yaşlılara Hizmet Merkezimizin üye-
leri ile Altınpark Yaşlı Lokali’mizde kahvaltı yap-
tık ve ardından müzik dinletisi eşliğinde keyifli 
anlar geçirdik. Üyelerimiz yaşlı lokalimizle ilgili 
bilgi almış, lokale üye olmak isteyenler de birim 
idarecisi ile görüşmüştür. Lokalimize ilk kez ge-
len yaşlılarımıza birimimiz gezdirilmiş ve isteyen 
üyelerle fotoğraf çekimi yapılmıştır. Emekli öğ-
retmenlerimizden bazıları günün anlam ve öne-
mine dair konuşmalar yapmış, kahvaltı sonrası 
etkinlik sona ermiştir. 

Yaşlılar ve Gençler Bilgi Erişim Merkezimizde, 
ilk olarak üyelerin hazırladığı koro ile davetlilere 
müzik dinletisi yapılmıştır. Daha sonra BELPA 
mutfaktan gelen çeşitli ikramlar eşliğinde emekli 
öğretmelerimiz günün anlam ve önemine ilişkin 
konuşmalar yapmış, gerçekleşen organizasyon-
dan çok memnun olduklarını ifade etmişlerdir. 

Alzheimer Sosyal Yaşam Merkezi’nin etkinli-
ğine merkezin üyeleri ve aileleri davet edilmiştir. 
Merkezimiz günün anlamına uygun şekilde dü-
zenlenerek süslenmiş, BELPA mutfaktan gelen 
ikramlar eşliğinde misafirler sohbet etmiş, müzik 
dinlemiş ve eğlenceli vakit geçirmişlerdir. 

Son olarak Sincan Yaşlılar Lokali’mizde üyele-
rimiz merkezde verilen konser ile günü kutlamış-
tır. Eğlenceli anlar geçiren misafirler etkinlikten 
çok memnun olmuş ve tüm personele teşekkür 
etmişlerdir. Öğretmenler günü programlarımızın 
hepsine Daire Başkanımız ve ekibi katılmış, bu 
anlamlı günde değerli üyelerimizi yalnız bırak-
mamışlardır. 

Sosyal Hizmet Uzmanı      Elif Büşra YÜKSEL
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BİLGİ ERİŞİM MERKEZİNDE
İLK YARDIM SEMİNERİ

Birim Sorumlusu      Sema ÖNSOY

6
5 yaş üzeri vatandaşlara hizmet verilen 
Yaşlılar ve Gençler Bilgi Erişim Merkezin-
de, 11.11.2022 tarihinde Sağlık İşleri Da-

iresi Başkanlığınca verilmekte olan İlk Yardım 
Semineri, 100’e yakın üyenin katılımıyla merke-
zimizde yapılmıştır. Günlük yaşamda yaşlılarımı-
zın başına gelebilecek her türlü kazalarda ve acil 
durumlarda yapılması gerekenler ile temel sağlık 
bilgileri anlatılmıştır. 

Yaşlılar ve Gençler Bilgi Erişim Merkezi’nde 
ilk kez verilen eğitimle yaşlı üyeler temel bilgilere 
sahip olurken; bazı uygulamalar canlandırılarak 
anlatılmıştır. Hayat kurtarmada büyük önem ta-
şıyan Heimlich Manevrasının anlatımı ile üyeler 
tekniği deneyimlemiş oldular. Seminer bitiminde 
soru-cevap yapılarak etkinlik sonlandırılmıştır. 

Hayati önem taşıyan bilgileri uzmanlarından 
öğrenmenin verdiği mutlulukla yaşlılarımız çok 
memnun kalmış, Ankara Büyükşehir Belediye 

Başkanı ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etmiş-
lerdir. Bu tür farkındalık eğitimlerinin devamının 
gelmesi için iş birlikleri başlatılmış ve program 
hâlinde diğer birimlerde İlk Yardım Seminerleri 
uygulanmaya devam edilecektir. 
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GEÇİCİ BARINMA MERKEZLERİNDE 
KALAN ÖĞRENCİLERİMİZLE 
BEYPAZARI GEZİSİ

Kurtuluş Geçici Barınma Merkezi İdarecisi      Zeynep Deniz

S
osyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı 
Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak geçen 
sene başlattığımız Ankara’ya üniversite 

okumak için gelen ancak barınma sorunu yaşa-
yan öğrencilere Ankara Büyükşehir Belediye-
si’nin, 2021 yılında başlatmış olduğu hizmetimiz 
hâlâ devam etmektedir. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak ailelerin 
bize emanet ettiği gençlere sahip çıkarak barın-
madan yemeğe, çamaşır yıkamadan ulaşıma ka-
dar birçok hizmeti ücretsiz karşılamaya devam 
etmekteyiz. Öğrencilerin kalacakları merkez-
lerde ulaşım sıkıntısı yaşamaması için metro is-
tasyonlarından üniversite kampüslerine, Kızılay, 
Ulus gibi merkezi yerlere ücretsiz ring seferleri 
yapılmaktadır.

Geçici öğrenci barınma merkezlerinde ücret-
siz barınmanın yanı sıra çok çeşitli aktivitelerde 
yapılmaktadır. Kız öğrenci barınma merkezleri-
mizden olan Kurtuluş Geçici Barınma Merkezi 4 
Aralık 2022 tarihinde Ankara’mızın turistik açı-
dan en zengin ilçelerinden biri olan Beypazarı’na 
gezi düzenlemiştir. Öncelikle Beypazarı şehir 
çarşısı, Suluhan ve Kent Tarihi Müzesi’ne kültür 
gezileri ve Nallıhan ilçesinde sahil gölünde yürü-
yüş yapılmıştır. 

Ücretsiz verilen kumanyalar, ip atlama, top oy-
nama gibi aktiviteler ile hem bir kültür gezisi hem 
de piknik havasında öğrencilerimiz güzel bir gün 
geçirmiştir. Ankara’ya şehir dışından gelen bir-
çok öğrenci “Ankara’da deniz yok ne kadar güzel 
olabilir ki” sözlerine karşılık denizimiz olmadan 
da Ankara’mızın muazzam güzellikte olduğunu 
gösterecek aktiviteler yapmaya devam edeceğiz.
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BiRiM ADI ADRES TELEFON

AHMETLER ŞEFKAT EVİ Kültür Mah. Çaldıran Sok. 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
0312 507 37 47-

507 37 48-
507 37 49

ALTINPARK YAŞLILAR LOKALİ Altınpark Mah. Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı Altınpark içi / Altındağ 0312 317 98 05/06

YAŞLI HiZMETLERi VE ŞEFKAT EVLERi iLETiŞiM BiLGiLERi
BiRiM ADI ADRES TELEFON

AHMETLER ŞEFKAT EVİ Kültür Mah. Çaldıran Sok. 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 

RÜZGÂRLI 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 içi Çankaya 0312 440 53 09

ALZHEİMER SOSYAL YAŞAM 
MERKEZİ  

Demet Mah. Bağdat Cad. Cemre Parka içi Yenimahalle
0312 507 37 47-

507 37 48-
507 37 49

ALTINPARK YAŞLILAR LOKALİ Altınpark Mah. Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı Altınpark içi / Altındağ 0312 317 98 05/06
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BELEDİYE İÇİ ULAŞIM HİZMETLERİ 
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Ş
ube Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet 
veren 44 adet EGO otobüsü ile Ankara’da 
bulunan tüm Resmi Kurum ve Kuruluş-

lar, Kar amacı gütmeyen Vakıf, Dernek ve Milli 
Eğitim Bakanlığına bağlı ortaöğretim kademe-
si ve üzeri okullar, Belediyemize ait Aile Yaşam 
Merkezleri, Çocuk Kulüpleri ve Kadınlar Lokali 
üyelerinin düzenledikleri programlar nedeniyle 
halkımızın ulaşımlarının belli noktalardan sağ-
lanması görevlerini yürütmektedir. 

Ankara Kitap Fuarı 2005 yılından beri dü-
zenli olarak gerçekleşmekte olan kitap şöleni-
dir. Geleneksel olarak, Ankara Ticaret Odası 
Congresium salonunda düzenlenir. Etkinliğe 
Türkiye’nin 300’ü aşkın yayınevi ve sivil toplum 
kuruluşları katılır. 10 gün süren fuarda söyleşi, 
panel, şiir dinletileri ve çocuk aktivitelerinin de 
olduğu binden fazla etkinlik gerçekleşir.

Bu kapsamda Şube Müdürlüğümüz ATO 
Congresium’da düzenlenen Kitap Fuarına ki-
tapla buluşmak isteyen binlerce öğrencinin üc-
retsiz ulaşımlarını sağlamıştır.

Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Haftası et-
kinlikleri çerçevesinde Gençlik ve Spor Dairesi 
Başkanlığı iş birliği ile Kadın Lokalleri üyele-
rinin katılımıyla Eymir Gölü’nde düzenlenen 
“Şiddetsiz Adımlar” isimli yürüyüş için otobüs 
tahsisleri Şube Müdürlüğümüz tarafından ya-
pılmıştır.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ebe-
di istirahatgahında ziyaret etmek isteyen öğ-
rencilerimizin Anıtkabir’e ulaşımlarını sağlama-
ya devam ediyoruz.

Öğrencilerin Bilim, Kültür ve Sanat ile buluş-
maları için bütün imkânlarımızı seferber ederek 
ücretsiz otobüs tahsisi gerçekleştiriyoruz.

Gençlik Merkezi üyeleri ile gerçekleştirilen 
geziler sayesinde öğrenciler daha mutlu biz de 
bu memnuniyetlerden güç alarak taşımacılık 
konusunda desteklerimizi sürdürüyoruz.

Bilgisayar İşletmeni      Kübra SANCAR YILDIRIM

ÜCRETSİZ ULAŞIM DESTEĞİ HIZ 
KESMEDEN DEVAM EDİYOR

KAYNAKLAR
ATO Congresium
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E mail:
belediyeiciulasim@ankara.bel.tr

Telefon:
0.312 507 37 56

41

SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI



24 KASIM

ÖĞRETMENLER GÜNÜ

2
4 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti Devle-
ti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 
“Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği”ni 

kabul ettiği gündür. Bakanlar Kurulu, Mustafa 
Kemal Atatürk’e “Millet Mektepleri Başöğret-
menliği” unvanını 11 Kasım 1928’de yaptığı top-
lantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım’da Millet 
Mektepleri Talimatnamesi’nin yayımlanması ile 
resmîleşmiştir. Atatürk’ün 100. doğum yıl dönü-
mü olan 1981 yılında onun “Başöğretmen” oluşu-
nun yıl dönümlerinin ülke çapında Öğretmenler 
Günü olarak kutlanmasına karar verildi.

24 Kasım 1928 tarihinde açılan Millet Mektep-
lerinde yaşlı, genç, çocuk, kadın demeden herkese 
yeni harflerle okuma yazma öğretilmiştir.

Günümüzde her yıl 24 Kasım Öğretmenler 
Günü çeşitli etkinliklerle ülkenin her köşesinde 
coşkuyla kutlanmaktadır. Bize bu önemli günü 
miras bırakan Başöğretmen Mustafa Kemal Ata-
türk’e saygı ve minnetle…

KAYNAKLAR
Hürriyet Gazetesi

Bilgisayar İşletmeni      Kübra SANCAR YILDIRIM
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BAKIM EVİ
ÇAY YOLUNDA AÇILDI 

Gİysİ Yıkama Merkezlerİ 
Hİzmete Devam Edİyor

Resİm Analİzİ Eğİtİmİ
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Ulaşım Desteği 
Hız Kesmeden Devam 
Ediyor

ÜCRETSİZ
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Desteği

EĞİTİMDE


